
 

Spännande framtid för Stockholms Kennelklubb! 
Det är mycket nytt på gång inom STOKK just nu. Med detta enkla nyhetsbrev vill vi först och 

främst påminna dig om vår International Easter Dog Show som går av stapeln under 

Påsken. Även om du inte har anmält någon hund så är du varmt välkommen att besöka oss på 

Kistamässan. Förutom utställning så är det Rallylydnad varje dag och även massor av 

försäljare att besöka. Kanske dags för ett nytt koppel? Utbytet av hundartiklar m.m. är stort. 

 

STOKK får ny hemsida! 

Svenska Kennelklubbens webbplats har fått en uppfräschning och flera nya funktioner. Nu 

kommer samtliga länsklubbar att i rask takt få nya hemsidor i samma ”paket” och under 

”samma tak”. Först ut bland länsklubbarna är STOKK. Om allt går enligt plan så kommer vi 

lägga ut den nya hemsidan på måndag kväll. Äntligen får vi i STOKK en modern och 

informativ hemsida för våra medlemmar i Stockholmsområdet! 

 

Boka redan nu in helgen 23-24 augusti för Solvalla EXPO Hund&Husdjur! 

Detta arrangemang kommer bli en stor familjehelg ute på Solvalla med massor av prova på 

aktiviteter, tävlingar av olika slag och naturligtvis massor av djur. Mer information kommer! 

 



 
 

Ny styrelse i STOKK 

I mitten av mars hade STOKK årsmöte och en ny styrelse valdes. Den stora förändringen är 

att STOKK fick en ny ordförande i Thomas Uneholt. I övrigt är det i stort sett samma styrelse 

som fick förtroendet för ytterligare ett år. 

Dina synpunkter är viktiga för oss! 

För att vi inom STOKK styrelse skall kunna göra ett bra jobb för hunden, hundägaren och 

hundägandet inom Stockholmsregionen behöver vi synpunkter från dig som medlem. Maila 

dina synpunkter till oss på info@stokk.se . 

Trevlig påsk!! 
Styrelsen 

STOKK 

 

 

 

 

 

Detta nyhetsbrev har gått ut till alla som uppgav en e-postadress då de blev medlemmar i SKK och 

Stockholms Kennelklubb. Om du inte vill få dessa nyhetsbrev från STOKK i fortsättningen så skicka ett 

mail till nyhetsbrev@stokk.se (samma adress som du fick nyhetsbrevet ifrån) 
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