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PM  
För Svenska Mästerskapet i Freestyle & Heelwork To Music 2018 
Svenska Hundfreestyleklubben & Svenska Kennelklubben önskar er hjärtligt välkomna till 
årets höjdpunkt! Vi ser verkligen fram ett härligt mästerskap och hoppas att ni får med er ett 
fint minne för lång tid framöver. 

 
Datum   
Lördag 8 december 2018 
 
Domare  
Nadja Böckerman SF, Ann Sofie Zetterljung och Therése Green 
  
Plats  
Stockholmsmässan/Älvsjö, A-hallen i finalringen. 
Besöksadress till Stockholmsmässan är Mässvägen 1 i Älvsjö.  
 
Startlistor 
Mejlas personligen till er/ läggs ut på SHFKs hemsida www.shfk.se fredagen den 7 december. 
 
Veterinärbesiktningen på mässan öppnar kl. 07.00 och stänger kl. 11.00. Kom i god tid då det ofta är 
långa köer. Vaccinationskontroll sker vid veterinärbesiktningen. 
 
Entrébiljett/katalognummer 
Din katalognummerlapp gäller som entrébiljett tillsammans med hundens vaccinationsintyg. 

 
TIPS! 
 

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

 Banvandring sker i finalringen, med hund, belöningsleksak är tillåten. 
 Tillgång till uppvärmningsyta kommer att finnas på angiven plats i anslutning till 

finalringen. Ytan är täckt medheltäckningsmatta och 13x13 meter 
 Livestreaming finner ni på https://livestream.com/bisstream/HTM 
 Om din tik löper måste du senast meddela det på fredagen den 7 december till Kerstin 

 (se uppgifter nedan). 
 Rastning sker utanför mässan med utgång via östra-eller huvudentrén. Ta med hundens 

nummerlapp och kom ihåg att be om stämpel vid utpassering. 
 Viktigt att ta med är nummerlappen som ni får per mejl tillsammans med PM, 

vaccinationsbevis/ stamtavla, din musik på CD (back up om din inskickade musik strular). 
 

http://www.shfk.se/
https://livestream.com/bisstream/HTM
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ATT TÄNKA PÅ 
 
Vaccination  
I enlighet med Svenska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser måste hundar ha en  
aktuell vaccination mot valpsjuka för att delta på tävlingar, prov och utställningar.  
Svenska Kennelklubben rekommenderar även att alla hundar är vaccinerade mot parvo.  
 
Dopingregler  
Regelverket finns på vår webbsida www.skk.se 
 
Annan hund 
Observera att endast deltagande hundar har tillträde till Stockholmsmässan. Övriga hundar 
måste föranmälas, se information på https://www.skk.se/sv/stockholmhundmassa/for-
besokare/Biljetter--oppettider/ta-med-annan-hund/ 
 
VID FRÅGOR KONTAKTA 
Kerstin Eklund  
0707-334932   
kerstin@shfk.se 

 

Tidsschema (cirka tider) 

07.00       Veterinärbesiktningen öppnar 

07.15 - 07.35   Banvandring för HTM/Samling FS & TTM 

07.35 - 07.55         Banvandring för Freestyle/Samling HTM 

07.55-08.05  Banvandring för TTM 

08.10 - 09.45  HTM startar med White Dog därefter 13 ekipage 

09.45 – 09.50          FS White Dog 

09.50 -10.05  Paus 

10.05 – 11.35    Freestyle startar 13 ekipage 

11.40 - 12.00  Teamwork To Music 3 ekipage 

12.05   Pausuppvisning 

12.10-12.30  Prisutdelning för samtliga deltagare 

12.35   Samling med Mingel för tävlande, domare och funktionärer 

 

 

 

15.35   Uppvisning i finalringen av Svenska Mästarna HTM & FS 

 

http://www.skk.se/
https://www.skk.se/sv/stockholmhundmassa/for-besokare/Biljetter--oppettider/ta-med-annan-hund/
https://www.skk.se/sv/stockholmhundmassa/for-besokare/Biljetter--oppettider/ta-med-annan-hund/
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Ett stort tack till våra sponsorer! 

https://lillanosen.se/
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https://bilder.tidningskungen.se/upl/normal500/harliga-hund-9-2018.jpg
https://klickerforlaget.se/

