
 

Nordskånska kennelklubben bjuder in till hundägardag på Hässleholmsgården i 
Hässleholm den 24 augusti kl 13 – på så sätt vill vi uppmärksamma att kommunen 

Hässleholm fyller 40 år, staden Hässleholm fyller 100 år och SKK fyller 125 år. 

Alla önskas välkomna med eller utan hund!  

Tänk dock på att om din hund följer med måste den vara minst 4 månader och ha 
gällande vaccinationer. 

1300 Hundägardagen börjar 

Ring- och koppelträning 

Välkommen på Nordskånska kennelklubbens ring- och koppelträning! Du behöver inte älska 
utställningslivet för att delta i våra ring- och koppelträningar. Utöver att det är ett sätt att förbereda 

en blivande utställningshund för utställningslivet är det ett ypperligt sätt att socialisera sin hund. 

Tipsrunda  

Testa vad du kan och vet – ensam eller i en grupp som du själv väljer. Frågorna är stort som smått 
och inte endast hundfrågor. Bästa resultat belönas! 

1300 Uppvisning av SBK 

SBK bedriver en bred verksamhet och visar vid två tidpunkter under dagen upp exempel ur denna. 
Medlemmar finns på plats för att berätta mer för er som blir nyfikna. 

1330 Rallymix med Jessica Persson 

Rallymix är en helt ny hundsport och dessutom en svensk originalidé. Avsikten med sporten är att 
ge en bred och varierad aktivering för dig och din hund, samt att göra det lättare och roligare att 
verkligen komma igång med träningen. För att motivera lite extra anordnas dessutom tävlingar i 
sporten. 

1400 Uppvisning av SBK 

1430 Specialspår – något för min hund? – Christer Hansson 

Christer Hansson jobbar med specialspår och är hundansvarig på Malmö hemvärnsbataljon och 
har hållit på med försvarsmaktshundar i 20 år, som hundförare, hundtjänstinstruktör, hundtjänst-
befäl, och i mindre grad, amsökhundinstruktör. ”När jag arbetade med försvarsmaktshundar, 
framför allt patrullhundarna märkte jag hur oerhört viktigt det är att läsa hunden rätt och att 
reagera på vad hunden berättar med sitt kroppsspråk. För en patrullhundsförare kan det bli 
livsfarligt att inte uppfattahundens signaler” säger Christer på sin hemsida. Egentligen kan alla 
hundar spåra, oberoende av ras och ålder. Men naturligtvis finns det vissa raser som passar bättre 
än andra, eftersöksraser, de flesta jakthundar som arbetar med nosen och många av våra 
bruksraser.  

Varmt välkomna! 
Vid frågor ring 072 333 93 46 


