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Hela familjens helg! 

Solvalla 23 och 24 augusti 
 

Stockholms Kennelklubb och Solvalla arrangerar tillsammans ett 
gemensamt Häst – Hund – Katt – Event. Utöver dessa olika klubbars 
deltagande kommer det att finnas Kaniner, Reptiler och fritt flygande 
papegojor under båda 
dagarna.  

 

 

 

 

 

 



Förutom att det är mycket att titta på så kan du även prova på olika 
tävlingsmoment. Ponnyridning, agility, kaninhoppning, hundkapp med 
mera. Svenska Brukshundsklubben liksom Svenska Draghundsports-
förbundet är också på plats och visar upp sin verksamhet och tävling. 

På söndagen arrangerar STOKK en valp och veteranutställning, där 
vinnande valp 6-9 månader och även placering två- valp blir meriterad 
till Hundskyddsfondens Puppy Of The Year i mars 2015 på anrika Grand 
Hôtel i Stockholm. Under dagen anordnas också Barn med hund. Titta in 
på sidorna www.solvallaexpo.se och www.stokk.se, så finner du mer 
detaljerade upplysningar. 

 

Om du tar med dig din egen hund 
eller katt, så kontrollera att den 
har giltig vaccination.  

Veterinär finns på plats båda 
dagarna och erbjuder olika 
tjänster. Bl.a. kan du få 
omvaccinering till ett specialpris. 

 

Om du nu tar med dig din hund, 
så låt den för allt i världen inte 
vara kvar i bilen. Vet du hur varmt 
det blir i en bil på en kort stund? 
Vi kommer att ha vakter som går 
runt och ser efter, att så inte är 
fallet, men om, kan det bli 
inslagna rutor till följd! Här ett 
exempel på värmen i bilen: 

 

Tid Yttertemp Skugga/sol Temp i bil 

08.30 14 gr skugga 19 gr 

09.30 18 gr skugga 38 gr 

11.15 20 gr sol 58 gr 

13.30 22 gr sol 85 gr  

Om det är akut, ring polisen 112 



 

Reptiler är trevliga för många att se på, men inte de huggormar vi har i 
vår natur. Det är många huggormsbitna hundar och katter som kommer 
in på våra djursjukhus redan tidigt på våren. Ormbett är farligare för 
hund och katt än för människa eftersom de har en mindre kroppsvolym. 
Du skall ta kontakt med veterinär så fort som möjligt om din hund eller 
katt blivit biten. 

 

Nu är utställningssäsongen i full gång och det känns långt till höst, men 
nu när du har tid, glöm inte att planera höstens kurser. De kommer som 
vanligt att hållas i vårt kansli på Rindögatan 25 i Stockholm tillsammans 
med Studiefrämjandet. Telefonnumret till kansliet är 08-663 01 13. 

 

 

 

 

Vi i STOKKs 
styrelse önskar er 
alla en lång och 
härlig sommar och 
väl mött på Solvalla 
den 23-24 augusti. 

 

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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