
 
 

 

STOPPA PRESSARNA 

EVENTHELG! SOLVALLA 
I ett samarbete mellan Stockholms Kennel Klubb (STOKK) och Solvalla tänker vi varje år från 2014 erbjuda 

Stockholm på en helg i hunden, katten och hästens tecken. 

Medarrangörer är även SBK, Järva kattsällskap, Dragsportsförbunden och SHU 

Under detta år arrangerade STOKK sin utställning ”Ulla och Bertils minne” på Solvalla den 1 september 

med mycket lyckat resultat för alla inblandade, med dessa erfarenheter bjuder Vi in er att dela i projektet 

att utveckla hunderiet i Stockholm 

Projektet har nu börjat ta sin form, och planen är att: 

2014  

Erbjuda 15 ringar varje dag för hundutställning (ca 50 % av arenan) 

Övriga utrymmen på planen kommer att användas av SBK samt även av Sveriges Hundungdom för officiella 

och inofficiella tävlingar och uppvisningar i bruks, lydnad agility med mera 

Svenska dragsportsförbunden kommer att lägga en officiell tävling på området. 

I Totohallarna kommer Järva kattsällskap att arrangera kattutställning hela helgen. 

Solvalla har sin travskola i gång samt att hoppborgen för alla barn kommer att vara uppblåst. 

Utöver detta räknar vi med uppvisningar från polis, tull samt att detta stora evenemang skall dra till sig 

massmedians ögon. 

2015 

STOKK arrangerar sin nationella utställning ”Ulla Och Bertils minnesutställning” över två dagar. 

I övrigt enligt 2014, förutom att vi räknar med att ett antal av tävlingarna detta år är av SM-status. 

2016 

Samma upplägg som 2014, men med än mer SM tävlingar 

2017 

Enligt konceptet för 2015. 

Efter detta hoppas vi att detta evenemang kan leve vidare med detta upplägg under många år framåt. 

 



VAD INNEBÄR DETTA FÖR ER? 
Varje ojämnt år bjuder vi in er alla (max ca 15 ringar/dag) att arrangera era officiella eller inofficiella 

utställningar på Solvalla till en mycket låg kostnad av 100:- per ring och dag. 

Vi bygger och förser ringen med tält, trimbord, galler, bord och stolar. 

Ni ansvarar för eran egna utställningar i alla steg inkl. domare och ringsekreterare. 

Dom enda kraven från Solvalla är att man inte får försälja eller bjuda på någon förtäring, då detta är styrt 

enligt avtal. Dock kan man själv få skaffa den fikakorg som ring personalen behöver i ringen, går även 

denna att köpa från restaurangen. 

Lunchbiljetter kommer att säljas av projektet alternativt via restaurangerna. 

Biljett priser för dem som inte ställer hund (1 per hund gratis) kommer att hållas låga, rund 100:-/dag samt 

150:-/helg, samt gratis entré för barn och ungdomar upp till 14. 

Nu säger ni att vi är ute allt försent med tanke på att sista dagen att ansöka om att flytta utställningar 

gällande 2014 redan är passerad, samt att det är på tok för kort tid kvar på året för att hinna ändra 

ansökningarna för 2016. Men ”skäll inte på hunden” för det. 

Då är det så bra att detta evenemang är stöttat av SKK centralt samt att både tillträdande ordförande och 

vice ordförande i utställningskommittén är positiva inställda till detta arrangemang som kan få stor 

massmedial bevakning för ”hunden i samhället”. 

Detta innebär att eventuella dispensansökningar att flytta eventuellt redan beviljade utställningar 2014 

kommer att behandlas skyndsamt och i positiv anda, några löften finns dock inte.  

För 2016 hoppas jag att ni snabbt ser över era planer för detta år och försöker bli en del av EVENTHELG! 

SOLVALLA. Här önskar vi att ni söker utställningen för helgen och inte för en specifik dag, för att när vi har 

alla klubbarna kan planera ett bra schema för helgen 

 

När ni skickar in era ansökningar till SKK önskar vi att ni skickar ett mail till mig 

Till slut!  

Varför gör STOKK detta arrangemang? 

Vi vill skapa ett event för Stockholm och våra 18 000 medlemmar som  

inspirerar, förenar och sprider kunskap om hunden i vardagen 

i en härlig förening med hästar och katter!  

 

Med vänliga hälsningar 

Peter Fugelstad   Anna Fjällström 

Vice ord. STOKK   Försäljningsansvarig Solvalla 

Projektledning   Projektledning 

0702-348834 

solvalla@stokk.se 


