SBk skaraborg

För dig

för din hund
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Välkommen till Skaraborgsdistriktet
– vi utvecklar dig och din hund!
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva
hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig
försvarsorganisation.
Skaraborgsdistriktet bildades i början av 1960-talet och består av 16 lokala
klubbar, från Mariestad i norr till Habo i söder. Vi har alltid haft ett stort
medlemsantal och idag är vi över 3 500 medlemmar! Vi är en aktiv
organisation som bland annat har arrangerat SM i Brukslydnad,
IPO och som deltagit med hundar och hjälpt till vid
internationella katastrofer.
Svenska Brukshundklubben ger dig möjlighet att utveckla dig
tillsammans med din hund – vare sig du är ute efter sköna
promenader i skogen, en trogen vän i vardagen eller hundsport.
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Kontakta oss!
Kontakta alltid i första hand en av våra 16 lokalklubbar där, all hundrelaterad verksamhet bedrivs. Du når dem via vår hemsida.

Svenska Brukshundklubben Skaraborg
Bruksvägen 1

E-post: ordforande@sbkskaraborg.se

546 73 Forsvik

Hemsida: www.sbkskaraborg.se

Din personliga smådjursklinik
• Sep. tandavdelning
• Poliklinik
• Laboratorium
• Röntgen
• Operationsavdelning • Ultraljud

Tel. 0510-27001

Karlstorpsvägen
531 eget
57 Lidköping
Vi har stor
parkering3,och
grönområde.

Karlstorpsvägen 3, 531 57 Lidköping • 0510-270 01
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Ett brett utbud av aktiviteter
Hos oss får du och din hund tillgång till Sveriges kanske bästa och bredaste utbud av hundkurser. Allt från
valp-, lydnads- och tjänstehundskurser till utbildningar för att tävla i hundsporter eller för att aktivera din
hund i vardagen. Du får dessutom rätt att delta på alla våra tävlingar, prov och utställningar.
En av de största utmaningarna du som hundägare ställs inför är när du skaffar ny hund. En busig valp
behöver vägledning för att lära sig. Vi erbjuder valpkurser där du lär dig att hantera din valp genom
både teori och praktik. Vi jobbar med bland annat kontaktövningar, motivationsövningar, grunderna i
vardagslydnad och att gå fint i koppel.

Klippning, trimning, kloklipp och spa
Falköping (Maria) 073-181 81 89 • Lidköping (Felicia) 0703-59 05 52 • Skövde (Anna och Anneli) 010-550 83 53
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Spår
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Sök
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Hundkurser för alla
•

I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

•

I rapport ska hunden klara att springa självständigt en längre
sträcka och snabbt spåra och finna sin förare.

•

I sök gäller det för hunden att hitta och markera människor
som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

•

I IPO finns fyra provformer med olika kombinationer av spår,
lydnad och skyddsarbete.

•

I skydd ska hunden stoppa en flyende person och avvärja
kraftiga hot mot föraren.

•

Rallylydnad är ett moment med mycket samarbete.

•

I agility ställs hunden för många utmaningar.

•

Mondioring med överraskande moment.

•

Patrullhunden och du gör en insats i Försvarsmakten.

•

Räddningshunden är viktig vid katastrofer och händelser.

IPO
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Alltid en klubb nära dig
I Skaraborgsdistriktet har vi en nära lokal anknytning. Det betyder att det alltid finns en klubb nära dig.
Det är aldrig långt till en klubbstuga, där du hittar ändamålsenliga lokaler, appellplan och välutbildade
instruktörer. Våra klubbar är mångsidiga och erbjuder tillsammans ett brett utbud av hundkurser, som
passar både nyblivna och erfarna hundägare eller dig som vill tävla med din hund.
Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Distriktet är länken mellan lokalklubben och Svenska Brukshundklubben centralt. Du som enskild medlem kan påverka hela Svenska Brukshundklubben
genom din klubb. Gå in på www.sbkskaraborg.se för att hitta din lokalklubb!
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Medlemsförmåner
Det finns många anledningar till att bli medlem i Svenska
Brukshundklubben. Och alla hundar är välkomna till oss,
oavsett ras!

Hundaktiviteter
Du har tillgång till hundkurser, utbildningar, träningsytor,
träningsgrupper, prov & tävlingar, utställningar, mentalbeskrivningar och mycket annat.

Medlemstidningen Brukshunden
Du får vår medlemstidning Brukshunden – Sveriges största
hundtidning för aktiva hundägare – hem i brevlådan sex
gånger per år.

Försäkring för personolycksfall ingår
Under medlemsåret är du försäkrad om något skulle hända
dig på våra aktiviteter, vår försäkring personolycksfall ingår i
medlemsavgiften.

Rabatt på hundförsäkring
Du får rabatt på din hundförsäkring hos Agria djurförsäkring.

Information och erbjudanden från Royal Canin
Genom vårt samarbete med Royal Canin får du som medlem
löpande erbjudanden gällande hundfoder och näringslära.
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Vi hjälper din hund och katt
Vi har möjlighet både till hembesök och att ta emot dig och ditt djur på vår mottagning
– oavsett om du är i behov av förebyggande djurhälsovård, rådgivning eller akut djursjukvård. Dygnet runt, året om.

•
•
•
•

Vaccinationer och kloklippningar
Seniorkontroller
Kastrationer
Röntgen (t.ex. höftledsröntgen för SKK)

Du kan även boka tid hos vår veterinär för:

•
•
•
•
•

Öronproblem
Hudproblem
Tandproblem
Hältor
Övriga medicinska problem

Distriktsveterinärerna Falköping 010-122 91 60
Distriktsveterinärerna Skara 010-122 92 00
Distriktsveterinärerna Tibro 010-122 92 20
www.distriktsveterinarerna.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12180 • www.jssverige.se

Vi hjälper dig med:

