Välkommen till oss!

BLI MEDLEM
SVENSKA KENNELKLUBBEN

Vi finns för dig som är hundägare
Svenska Kennelklubben finns för dig som har hund eller drömmer om att köpa
en hund. Du kan alltid vända dig till oss för att få hjälp och svar på dina frågor
– och det spelar ingen roll om du är nybörjare eller har haft hund i hela ditt liv.
Som medlem är du också en del av en stor gemenskap. Våra klubbar finns över
hela landet och många av dem håller kurser och arrangerar hundutställningar,
tävlingar och prov, valpträffar och andra aktiviteter. Vill du gå en kurs i
vardagslydnad med din hund, prova på agility eller träffa andra som har samma
hundras? Det finns säkert en klubb som passar just dig!

Vi arbetar för hundens bästa
Svenska Kennelklubben arbetar för att de valpar som föds i Sverige ska
vara så friska som möjligt och växa upp till starka och glada hundar. Det gör
vi bland annat genom att ge stöd till forskning om olika
sjukdomar som drabbar våra hundar. Vi ställer också
höga krav på våra hunduppfödare och utvecklar
olika verktyg för att underlätta för dem att
välja bästa tänkbara föräldradjur till
nästa valpkull. På så vis hoppas vi till
exempel kunna skydda tikar från för
täta kullar och förhindra att hundar med
ärftliga sjukdomar används till avel.

HITTA
DIN
KLUBB

Svenska Kennelklubben består av närmare 1000 klubbar
över hela landet. Gå in på vår webbplats skk.se så hjälper
vi dig att hitta en klubb som passar just dig!

Det här får du som medlem
LÄNSKLUBB

SPECIAL- ELLER RASKLUBB

Medlemskap ger dig:

Medlemskap ger dig:

• Tidningen Hundsport, Sveriges största tidning
för hundintresserade. Tio nummer per år i
tryck samt i digital version.

• Fri rådgivning i hundfrågor, även
juridiska, via SKKs kansli.

• Tidningen Hundsport Special i digital version.

• Möjlighet att registrera valpar i SKKs
stambok.

• Fri rådgivning i hundfrågor, även juridiska, via
SKKs kansli.

• Du kan ställa ut hundar på Stockholm
Hundmässa.

• Möjlighet att registrera valpar i SKKs
stambok.

• Rabatt på entréavgift till Stockholm
Hundmässa.

• Möjlighet att delta på länsklubbarnas
utställningar, lydnadsprov, kurser och
Stockholm Hundmässa.

• Rabatt på SKKs klubbartiklar.

• Rabatt på entréavgift till alla länsklubbars
utställningar samt Stockholm Hundmässa.
• Rabatt på SKKs klubbartiklar.
• Rabatt på hundförsäkring hos Agria
Djurförsäkring.
• Rabatter hos flera andra företag – på SKKs
webbplats ww.skk.se/medlem kan du se vilka
erbjudanden som är aktuella just nu.

• Möjlighet att delta på utställningar,
prov och tävlingar som klubben du
är medlem i arrangerar.
• Olika rabatter och förmåner.
Kontakta den klubb du är intresserad
av för att få information om just deras
förmåner och erbjudanden.
Länkar till klubbarnas webbplatser
finns på: www.skk.se

Postnummer

Mobiltelefon

Adress

Telefon hem

Postadress

Alla personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna lagras i SKKs centrala databas och kan komma att användas av de
klubbar som ingår i SKK-organisationen. SKKs webbplatser har beviljats utgivningstillstånd varför Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kan tillämpas
för publicering av personuppgifter på webbplatserna. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick
från SKK. Kontakta vår medlemsavdelning om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

E-post

Förnamn

Efternamn

Personnummer

För aktuella avgifter besök vår webbplats www.skk.se eller kontakta vår medlemsavdelning på
08-795 30 50 eller medlem@skk.se. På skk.se hittar du länkarna till klubbarnas egna webbplatser.

Min hundras är:

Ja, jag vill bli medlem i SKK specialklubb.

Medlemskap i SKK specialklubb

Familjemedlem. Kan tecknas om det finns en
fullbetalande medlem i hushållet.
Ange medlemsnummer för fullbetalande medlem:

Ja, jag vill bli medlem i SKK länsklubb.

Medlemskap i SKK länsklubb

Svenska Kennelklubben
Svarspost
Kundnummer 170 002 900
163 20 SPÅNGA

www.skk.se 08-795 30 50 medlem@skk.se

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX

163 85 Spånga
Rinkebysvängen 70
08-795 30 00
08-795 30 40

www.skk.se

Stolt samarbetspartner sedan 1964

SKK M31 15 000 ex aug 2015

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!

