Klubben för dig
som gillar hundar

Välkommen till Södra Norrbottens Kennelklubb
Södra Norrbottens Kennelklubb, SNKK, är klubben för dig
som gillar hundar! Vi håller kurser, arrangerar utställningar
och anordnar olika roliga och nyttiga aktiviteter för dig och
din hund. Vi är en del av Svenska Kennelklubben, har drygt
2 000 medlemmar och alla hundraser är välkomna!
Inom SNKK finns tre lokala klubbar som anordnar
ringträning, lydnadskurser och andra aktiviteter: Luleå
Hundvänner lokala kennelklubb, Kalix kennelklubb och
Piteå Hundsällskaps lokala kennelklubb. Mer information
hittar du på de respektive lokalföreningarnas hemsidor.

SNKK ställer sig bakom FN:s globala mål för en hållbar
utveckling. Att ha hund bidrar till god hälsa och
välbefinnande, och vi arbetar också för jämställdhet och
minskad ojämlikhet. Alla är välkomna till oss!
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Vi hjälper till med kirurgi, tandvård, friskvård och bilddiagnostik
KIRUNA | GÄLLIVARE | JOKKMOKK | BODEN | ARVIDSJAUR | LULEÅ 010 – 450 98 50 • SKELLEFTEÅ 0910–560 04

Medlemsförmåner
Genom att bli medlem i länsklubben får du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

träffa andra hundägare med olika hundraser och
intressen
vara med på olika aktiviteter, hundpromenader, kurser
och träning
tidningen Hundsport och Hundsport Utställning/
Hundsport Jakthund direkt hem i brevlådan
delta på länsklubbsutställningar över hela landet
billigare entré till alla länsklubbsutställningar och
Stockholm Hundmässa
testa din hunds personlighet med BPH (Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund)
läsa uppfödartidningen Hundsport Special digitalt
vara med på föreläsningar och utbildningar för
hundägare och uppfödare
påverka hundrelaterade frågor både regionalt och
lokalt
rabatt på hundförsäkring hos Agria Djurförsäkring
rabatt på resor och annat

Se
aktuella
aktiviteter i vår
kalender här!
www.skk.se/SNKK/Kalender

Medlemskap med fördelar och gemenskap
SNKK arbetar för sunda, friska hundar och för deras plats i
samhället, och genom att bli medlem i länsklubben bidrar
du till detta viktiga arbete. Som medlem får du möjlighet
att delta i de utställningar, tävlingar och kurser som din
länsklubb och andra länsklubbar runtom i Sverige anordnar.
Varje år arrangerar vi i Södra Norrbottens Kennel
klubb två utställningar, vi ordnar den inofficiella
utställningen ”Norrbottens vackraste” för hundar i vårt
upptagningsområde och en rasparad i slutet av sommaren,
där vi samlar så många olika hundraser som möjligt för
att presentera för besökarna. Under skolloven ordnar vi
Hundskoj för barn och ungdomar, och där behöver man
varken vara medlem eller ha en egen hund för att få vara
med – men man får gärna ta med sig en mjukishund!

Dessutom anordnar våra medlemmar olika aktiviteter
under året, håll koll i kalendern på vår hemsida för att se
vad som händer!

Arbete för etisk handel och rättvis konsumtion
Piteå kommun har fått diplomeringen Fairtrade City, som är
en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis
handel och etisk konsumtion. Vi på SNKK bidrar självklart
till detta viktiga arbete på våra event genom att bland
annat servera Fairtraide-kaffe
samt Fairtrademärkta bananer och
chokladbollar.

Hundhälsan I Piteå
Friskvård och Rehab.
Allt du behöver för ett aktivt och hållbart hundliv.
Massage • Laser • Hundsim • Vibbplatta • Löpband
• Butik • Kurser

www.hundhalsanipitea.se

Boka
besök via
Evidensiaappen!

Ditt djurs hälsa i fokus

DET VIKTIGASTE FÖR DIG
ÄR DET VIKTIGASTE FÖR OSS
Vi finns för dig oavsett om ditt djur behöver akut sjukvård eller en vaccination.
Hos oss kan ditt djur få hjälp med ortopediska utredningar och operationer,
mjukdelskirurgi, akut- och intensivvård, avancerad bilddiagnostik, medicinska
utredningar, tandvård, friskvård och rehabilitering.
För att kunna utföra avancerad vård med hög kvalité har vi komplett medicinskteknisk utrustning, specialistvård, biomedicinska analytiker och steriltekniker.
Vår breda kompetens och samverkan kring patienterna gör att vi alltid kan
sätta ditt djurs behov i fokus.
Vissa av våra besök kan även bokas online via vår hemsida eller i Evidensia-appen.
Du når oss dygnet runt på 0920-25 30 20.

Varmt välkommen!
Djursjukhuset Gammelstad
Företagsvägen 5, Gammelstad
djursjukhusetgammelstad@evidensia.se
0920-25 30 20 • evidensia.se

Bli
medlem redan
idag för att bli del i vår
härliga hundgemenskap!
hundar.skk.se/Medlemsguiden

Följ oss på
Instagram!
www.instagram.com/
sodranorrbottenskennelklubb

sekreterare@snkk.se
www.skk.se/SNKK/

Följ oss på
Facebook!

1. Alla hundraser har sina dokumenterat typiska drag,
styrkor och svagheter. När du köper en rashund vet du vad
du får och vad du behöver tänka på vad gäller uppfostran
och skötsel.

2. En rashund är uppfödd enligt tydliga kriterier. Genom att
köpa en rashund gynnar du en seriös verksamhet som bryr
sig om hundens bästa, medan att köpa insmugglade hundar
gynnar oseriösa verksamheter.
3. När du köper en hund från en legitimerad och seriös
hunduppfödare får du tillgång till uppfödarens ovärderliga
kompetens och engagemang.
4. När du köper en rashund blir du del av en härlig
gemenskap med chans att träna, tävla och umgås med
andra hundägare och hundar.
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Fyra skäl att köpa en
rashund:

www.facebook.com/
SodraNorrbottensKennelklubb

