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Njut av sommarens 
blommor och bär.

Höstens nummer kommer att bli späckade av både de 
lokala och centrala aktiviteter som har fyllt sommaren. Men 
i det här numret blir det tio bra sommartips, eller elva om 
man räknar att se över sina försäkringar.
Det som vi brukar kalla för centrala aktiviteter är de grejer 
som vi anordnar för alla våra medlemmar runt om i landet, 
som Rikslägret och andra typer av läger och tävlingar som 
U-SM och Stockholm Hundmässa.
För den som inte vill åka alltför långt kan det verkligen vara 

Träna 
rallylydnad.

Beröm
 och belöna dig själv 

och din hund riktigt ofta.

Gulla och gosa med alla 
söta sommarvalpar.

Träna kondis och sam-
spel på agilitybanan.

Tävla och bli 
riktigt nöjd.

Slappa och 
njut i skuggan.

Vallningsträning & jobb 
för vallhundar och herdar.

Vi kommer att finnas på plats både på 
lördag och söndag med vår monter 
och vi hoppas att riktigt många av vå-
ra nya, gamla och blivande medlem-
mar dyker upp på Solvalla.

Förutom hundar och tävlingar i 
olika hundsporter får besökare även 
prova på en hel massa roliga saker 
som har med hundar och hundsport 
att göra.

Om sommarens arrangemang blir 
liknande det som hölls förra året kom-
mer det också att finnas med mäng-
der med olika djur att titta närmare 

på. Givetvis hästar, men också flera 
av lantbrukets djur och olika smådjur 
samt fåglar och reptiler.

Sång och musik blir det också, i år 
med Ace Wilder, Anton Hagman och 
Dolly Style. Det blir dessutom musik 
och dans med hundar och det genom 
att Svenska Hundfreestyleklubben 
kommer att ha freestyletävling och 
kvaltävling i vår Agria Freestyle Cup 
på lördagen den 13 augusti.

Öppettiderna båda dagarna är 
klockan 11.00–16.00.
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värt att besöka våra hundungdomsklubbars hemsidor och/
eller Facebooksidor. Nacka Hundungdom kommer till 
exempel att ha ett läger den 11–13 augusti.
Om ni på en klubb planerar något som ni vill ska uppmärk-
sammas lite mer än bara lokalt, som att undertecknad kommer 
och gör ett reportage eller att vi puffar för aktiviteten i förväg 
här i tidningen eller på vår hemsida – tveka inte, hör av er.
Ha en riktigt fortsatt skön sommar och låt de tio tipsen 
förgylla din och vovvens sommar!

Alla våra medlemmar har genom sitt 
medlemskap en olycksfallsförsäkring. 
Den gäller under resor till och från 
klubben liksom – förstås – under akti-
viteter. Försäkringen gäller även om 
man bara deltar som åskådare vid en 
tävling eller är där som funktionär.

Våra klubbar är också försäkrade, 
genom en så kallad klubbförsäkring. 
Försäkringen träder in om klubben 
skulle råka ut för någon oförutsedd 
olycklig händelse.

Men vad gäller om klubben anordnar 
en aktivitet som är öppen för andra 
än för klubbens medlemmar? Det kan 
till exempel vara Öppet hus, Hundens 
dag eller en prova på-dag. Om någon, 
som alltså inte är medlem, skulle råka 
skada sig under ett sådant tillfälle, vad 
händer då?

Jo, alla våra klubbar kan (jag höll på 
att skriva ska) anordna sina aktiviteter 
genom vårt eminenta studieförbund 
Studiefrämjandet. Oavsett om det 
handlar om kurser, läger, uppvis-
ningar, möten, utbildningar eller de 
öppna aktiviteterna som jag nyss räk-

nades upp. Ta alltså kontakt med Stu-
diefrämjandet som ligger närmast 
din lokala hundungdomsklubb och frå-
ga hur ni på klubben ska göra för att 
anmäla alla era aktiviteter till Studie-
främjandet.

De försäkringar som jag har skrivit 
hittills gäller oss tvåbenta. Våra hundar 
är inte medlemmar i någon klubb alls, 
men bör förstås ändå ha en egen bra 
försäkring som kan ersätta kostnader 
för vård om de blir sjuka eller skadar sig, 
samt kanske även en livförsäkring om 
det värsta skulle inträffa.

Om min hund däremot skulle orsaka 
en skada för eller på någon annan, 
vare sig det gäller material eller att 
någon till exempel blir biten av den, är 
det jag som ägare som bör ha en hem-
försäkring. I det fallet kan det vara bra 
att kolla upp att hemförsäkringen verk-
ligen gäller även för familjens husdjur, 
det gör nämligen inte alla hemförsäk-
ringar. Ofta kan man behöva en så 
kallad ansvarsförsäkring i sin hemför-
säkring.
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Ibland får vi frågor om vilka försäkringar som gäller för våra 
medlemmar eller för Hundungdomsklubben. Här kommer ett 
kortfattat svar.

Missa inte Djurförsäkringsbolaget Agrias satsning Djuren helg. 
I år äger evenemanget rum den 12–13 augusti på Solvalla i 
Stockholm.

Glad sommar, alla hundungdomar!

Djurens helg på Solvalla

Försäkringar 
för våra medlemmar

VÅRA BÄSTA SOMMARTIPS10
Delta i dragtävlingen på 
Djurens helg på Solvalla.

Ta ett 
dopp.


