
    

PM för de Nordiska Mästerskapen i Freestyle & Heelwork to 

Music 2016! 

 
 

Svenska Kennelklubben tillsammans med Svenska Hundfreestyleklubben önskar er hjärtligt 

välkomna till en av årets höjdpunkter, de Nordiska mästerskapen i Freestyle och Heelwork to 

Music som i år går i Kärlekens tecken! Vi ser verkligen fram emot ett härligt mästerskap och 

hoppas att denna helg kommer att bli ett fint minne en lång tid framöver. 

 

Då det i år är lite speciellt med tanke på att det redan på fredagen pågår en utställning i 

Stockholms Kennelklubbs regi så är det extra viktigt att ni läser igenom detta PM. 

 

Plats: Stockholm Hundmässa, Älvsjö http://www.skk.se/sv/utstallning/stockholm-hundmassa/ 

 

Adress: Mässvägen 1, Älvsjö 

 

Datum: 2-4 December 

 

Burar: Burar placeras på angiven plats. Inga burar får stå bredvid/under läktarna och inte heller 

framför utryckningsdörrana. 

 

Banvandring: I Finalringen 

 

Uppvärmningsyta: Kommer att finnas på angiven plats i anslutning till finalringen. 

 

Löptik: Om din tik löper måste du senast meddela det innan briefingmötet på fredagen. Löptik 

kommer att starta allra sist på dagen och måste använda tikskydd. 

 

Startordning: Lottning kommer att ske under fredagens landslagsmöte. 

 

Lagyta: Denna yta är reserverad för Nordiskt Mästerskap under helgen. Varje lag kommer att få 

tilldelat sig ett lagbord. Kvarlämnade saker sker på egen risk. 

 

Viktigt att ta med: Nummerlappen som ni fick i detta brev, vaccinationsbevis, 

stamtavla/tävlingslicens. 

 

Ta med hund annan hund: http://www.skk.se/sv/stockholmhundmassa/for-utstallare-

tavlande/Anmalan/ta-med-annan-hund/ 

 

Insläpp  

Fredag:  

Vi möts 16.00 utanför kortsidan vid Victoriahallen (huvudentrén) för att tillsammans gå in I A-

hallen. Då det pågår utställning i hallarna måste ni visa upp ett ”Work Pass”, ni får dessa av mig 

när vi möts, det är väldigt viktigt att ni hela tiden har detta med er och kan visa upp när ni skall 

ut och rasta hundar osv. 

Lördag -Söndag 

07.00 öppnar veterinärbesiktningen. Då det är stort tryck vid insläppet är det av yttersta vikt att 

ni är ute i god tid så att ni kommer in på mässan så tidigt som möjligt. De hundar som har gått 

igenom fredagens veterinärbesiktning kommer att få ett ”veterinärbesiktningskort” som ni kan 

visa upp, så att ni inte behöver veterinärbesiktiga ytterligare en gång, däremot kan det vara så 

att ni måste visa upp vaccinationsintygen, så ha dem i beredskap. 

 

Kontakt & övriga frågor: kerstin@shfk.se 

 

  Tidsschema: 

 

Fredag: 
16.00: Vi möts utanför Victoriahallen för 

att tillsammans gå in i A-Hallen 

17.00-18-15: Veterinärbesiktning med ett 

land I taget. 

Denmark 17.00–17.20, Finland 17.20–

17.40, Norway 17.40–18.00, Sweden 

18.00–18.20 

18.15-19.00: Briefingmöte med alla  

landslagsledare samt lottning av 

startordning 

19.00-20.30:Träning i stora ringen samt 

musikcheck 

20.30-21.00: Välkomstceremoni 

 

Lördag: 
07.00: Veterinärbesiktningen öppnar 

07.00-07.50: Uppvärmning och träning i 

Finalringen 

08.00-12.30: Mästerskapen startar igång 

med Heelwork to Music. 

Direkt efter avslutad tävling kommer det 

att vara en mindre prisutdelning med 

sponsorpriser för de placerade lagen. 

15.35: Prisutdelning Heelwork to Music & 

Freestyle I Finalringen 

 

Söndag: 
07.00: Veterinärbesiktningen öppnar 

07.00-08.30: Uppvärmning och träning i 

Finalringen 

08.45-12.00: Individuell final i Heelwork 

to Music & Freestyle inklusive 

prisutdelning 

15.15: Uppvisning av de individuella 

pristagarna i Freestyle och Heelwork to 

Music 

 

Ett stort tack till våra 

sponsorer: 

 

 

 

http://www.skk.se/sv/utstallning/stockholm-hundmassa/

