Klubben för dig som gillar hundar

VÄLKOMMEN TILL ÖREBRO LÄNS KENNELKLUBB!
Örebro läns kennelklubb, ÖLKK, är en del av Svenska
Kennelklubben, hundägarnas riksorganisation. Sedan
slutet av 1970-talet har vi verkat för att skapa goda förutsättningar för alla hundar och hundägare i hela länet.
Vi håller kurser, arrangerar utställningar och anordnar en
lång rad aktiviteter för dig och din hund. Vi arrangerar
utbildningar för funktionärer inom organisationen, och
jobbar för att våra uppfödare ska ha en stabil plattform i
sitt arbete.
Vår verksamhet innehåller många olika kurser och utbildningar som berikar hundägandet. Vi erbjuder uppfödarutbildningar och utställningsträning för dem som vill
fördjupa sina kunskaper inom avel och uppfödning och
öka sin kompetens i hur man visar upp sin hund på bäs-

ta sätt. Utbildningar för uppfödare och ringträning varvas
med utbildningar om hela hundägandet. Vi håller också i
rullande valpkurser för hela familjen där ni lär er att förstå
er nya familjemedlem.

Bli medlem i ÖLKK
Ett medlemskap i Örebro läns kennelklubb innebär
många användbara förmåner:
•
•
•
•

Tidningen Hundsport, tio gånger per år
Fri rådgivning i hundfrågor, även juridiska
Möjlighet att delta i utställningar, lydnadsprov, kurser
och Stockholm Hundmässa
Rabatt på SKK:s klubbartiklar

den lilla kliniken med de stora resurserna
UTRUSTNING FÖR REHAB
OCH FRISKVÅRD
Oavsett om du är hundägare eller arbetar inom rehab.
SMARTWALKER – SMARTCHECK – SMARTVIBER – SMARTWASH

019-620 01 70
www.nozasmadjursklinik.se

Fit Fur Life löpband m.m.

076–776 11 01 | www.4bensrehab.se | Restalundsvägen 57, 702 16 Örebro

EN VERKSAMHET MED HUNDEN I FOKUS
Visste du att du kan göra Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH – hos oss? Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta
olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden
reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar
bland annat om att möta främmande personer, att
leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på
överraskningar.
ÖLKK arrangerar varje år en välbesökt officiell
hundutställning på Nya Idrottsplatsen i Askersund. I
samband med det har vi också en mycket välsorterad tillbehörsmässa med allt en hund behöver, och
till mycket förmånliga priser. Antalet anmälda hundar
varierar mellan 2 000 och 3 000 för de två utställningsdagarna.

Trygghet kan vara så enkelt som att veta
var - och att - hjälpen finns om något händer
med den du bryr dig om. Hos oss på AniCura
Kumla Djursjukhus har vi akutmottagningen
öppen 365 dagar om året. Vi gör allt för att din
hund ska få snabb och kvalitativ vård när du
behöver oss.
AniCura® Shaping the future of veterinary care

AniCura Kumla Djursjukhus
Företagsgatan 7, Kumla
Tel: 019-26 36 66
www.anicura.se

Trygghet.

DE FEM ULTIMATA SKÄLEN TILL VARFÖR DU SKA
KÖPA EN RASHUND!
1. Du vet vad du
får

3. Träna, tävla och
umgås

Alla hundraser har sina dokumenterat särpräglade drag.
Köper du en rashund vet du
vad du får i form av personlighetsdrag och vad du behöver
tänka på i uppfostran och daglig
skötsel för att din hund ska leva
ett långt och lyckligt liv.

När du köper en rashund tar du
steget in i en härlig gemenskap där
ni får chansen att träna, tävla och
umgås med andra hundägare och
hundar.

4. Uppfödare – en
tillgång
Genom köp av hund från en SKK-registrerad uppfödare får du också tillgång till
dennes ovärderliga erfarenhet, kompetens
och engagemang.

2. Ett tryggare köp

Besöksadress:
Örebro läns kennelklubb
Kvinnersta 520
705 91 ÖREBRO

5. För alla hundars
bästa
Till sist, som medlem i kennelklubben hjälper du
oss i vårt fortsatta arbete att förbättra livet för alla
hundar i Sverige!

Postadress:
Örebro läns kennelklubb
Box 37
732 02 FELLINGSBRO

Telefon: 0705-34 97 24
E-post: info@olkk.se
Hemsida: www.olkk.se

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Hos våra djurkliniker får varje djur och djurägare känna sig sedda, trygga och
väl omhändertagna. Vi erbjuder vård genom bred allmänkompetens och har
samtidigt spetskompetens inom flertalet områden. Vi har tider tillgängliga
med kort varsel, ring oss så gör vi vårt bästa för att hitta en tid till dig!

Evidensia Djurkliniken Karlskoga • Noravägen 15, Karlskoga
djurklinikenkarlskoga@evidensia.se • 0586-540 00 • evidensia.se

Personligt
bemötande
för den allra
bästa vården.

Evidensia Djurkliniken Analysen Örebro • Skäpplandsgatan 1, Örebro
analysenorebro@evidensia.se • 019-12 70 00 • evidensia.se

• 18683 • www.jssverige.se

En rashund är uppfödd enligt tydliga
kriterier. Ett köp av en rashund gynnar därför en seriös verksamhet som
bryr sig om hundens bästa. Ett köp
av insmugglade hundar gynnar i sin tur
oseriösa verksamheter som inte bryr sig
om hundens bästa. Välj själv och var uppmärksam!

