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Ris och Ros! 

Vårt stora engagemang på Solvalla travbana den 23-

24 augusti är över. Det var första gången vi 

genomförde denna typ av samarrangemang och 

mycket kan sägas om vad som gick bra och vad som 

gick mindre bra. Vi hade väl önskat, och även trott, att 

det skulle komma fler besökare för att prova på alla de 

aktiviteter som fanns att tillgå samt att titta på allt 

annat som erbjöds. Nu i dagarna kommer vi att göra 

en utvärdering av det hela för att se hur vi kan göra 
det ännu bättre till nästa år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROS fick vi av Monterägarna, Järva Kattklubb, Kaninhoppningen och inte att 

glömma Apollogruppens rallylydnad, där det var full fart båda dagarna med många 
deltagare.  

 

Glada miner var det också i 

utställningsringen, där många valpar 

och veteraner deltog. Dagens BIS-valp 

blev Farmarens Set In Stone, som då 

också blev meriterad till 

Hundskyddsfondens Puppy Of The 

Year på Grand Hôtel i Stockholm i 

mars 2015. Övriga valpar som är 

meriterade finns att läsa om på 

www.stokk.se. Till dagens veteran 

utsågs SEUCH, EEW-06, DKVV-13, 

EEWCH Spaceinvaders Kiss In The 
Ring. 

 

 

 

 

 

 

 

BIS-Valp Farmarens Set In Stone 

SEUCH, EEW-06, DKVV-13, EEWCH  

Spaceinvaders Kiss In The Ring 
Barn med hund 

http://www.stokk.se/


Nu är höstkurserna i full gång och kursen ”Uppfödarutbildningen” i 

Studiefrämjandets regi har precis startat. Det går att anmäla sig framöver också, om 
du vill delta i någon av, eller några av de 6 kurserna som utbildningen innehåller. 

 

 

 

 

 

 

 

Om du arbetar med utställningar i din 

rasklubb eller vill lära dig mer om dessa, så 

anordnar Stockholms Kennelklubb en kurs för 

att bli certificierad utställningsansvarig (CUA) 

den 29-30 november. Välkommen att anmäla 

dig till denna kurs på vår hemsida 

www.stokk.se eller ring kansliet på måndagar 
mellan kl 13-16 på telefon 08-663 01 13. 

 

Nu är det snart tid att planera för 

utställningssäsongen 2015. Ni som 

redan har börjat fundera på 

utställningar, har kanske 

uppmärksammat att Stockholms 

International Easter Dog Show 3-5 april 

2015 på Kistamässan har titeln ”Svensk 

Vinnarutställning”. Hela PMet med 
domarlista finns utlagd på vår hemsida. 

  

 

I senaste Hundsport kunde vi med glädje läsa, att vi i Stockholms Kennelklubb var 

en av få länsklubbar, som hade fått fler anmälningar på sin utställning. Det var hela 

450 fler anmälningar än 2013. Stort tack för det! Det är ju inte bara Svensk 

Vinnartitel man kan erövra på Vinnarutställningen utan också SE JV-15 (Junior) och 

SE VV-15 (Veteran). Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om utställningen 
och glöm inte att boka hotell i tid. Maila gärna till info@stokk.se. 

Välkomna önskar Styrelsen för Stockholms Kennelklubb 

http://www.stokk.se/
mailto:info@stokk.se

