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Välkommen till
Värmlands Kennelklubb!
Värmlands Kennelklubb bildades redan 1977 och
är med det en av Sveriges äldsta länsklubbar. Vi
vill tro att vi också är en av de klubbar som ligger
vackrast, i djupa Värmland med fantastisk natur
och härliga förutsättningar för ett riktigt fint hundägande. Vi har runt 3 000 medlemmar som vi hela
tiden lyssnar på när vi utformar verksamheten –
för det är ju så, vi är våra medlemmar och det är
för dem vi skapar alla våra aktiviteter och event.
Värmlands Kennelklubb är en del av Svenska
Kennelklubben, hundägarnas riksorganisation.
Organisationen företräder alla hundar och hundägare i Sverige och vi sprider information, utbildar
och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Våra aktiviteter
Värmlands Kennelklubb har också fyra lokala
kennelklubbar; Klarälvens LKK, Molkoms Hundklubb LKK, Storfors Hundklubb LKK och Sörmons
Hundklubb LKK, som verkar fristående men där
det sker ett stort samarbete och kursutbyte.
Vi anordnar Vackrast i Värmland, utställningar,
uppfödar- och funktionärsutbildningar och håller i
föreläsningskvällar. Dessutom anordnar vi utställningen på Ransäter, en hembygdsgård belägen
vackert vid Klarälven. Det är en grundsten i vår
verksamhet och hit kommer gäster från hela världen för att få ställa ut och för många av oss är det
sommarens höjdpunkt!
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Tidningen Hundsport, åtta gånger per år
Fri rådgivning i hundfrågor, även juridiska
Möjlighet att delta i länsklubbarnas utställningar, lydnadsprov, kurser och Stockholm
Hundmässa
Rabatt på entréavgiften till Stockholm Hundmässa
Rabatt på SKK:s klubbartiklar
Agria Djurförsäkring – 15% rabatt
Elite Hotels – upp till 50% rabatt
Scandic Hotels – rabatt på logi, 50% rabatt
på lokalhyra vid konferens och mycket mer
Tallink Silja – 15% rabatt
Nextory – lyssna och läs gratis i 6 veckor

Att köpa hund
Att planera ett hundköp är spännande, hunden
blir ju en ny familjemedlem! En fråga du
kanske ställer dig är: Vilken ras ska jag välja? I
Svenska Kennelklubben finns mer än 300 raser
registrerade, var och en med sina speciella
särdrag. Det finns en speciell webbplats just för
dig – Köpahund.se. Där hittar du mer information,
svar på vanliga frågor och en massa underbara
valpar till salu som är registrerade enligt Svenska
Kennelklubbens hälsoprogram.

Din lokala djuraffär

072-555 59 33

0702-69 36 38
Bryggargatan 3, 686 30 Sunne

Välkommen som medlem i
Värmlands Kennelklubb!

• 21594 • www.jssverige.se

www.hundar.skk.se/Medlemsguiden

Värmlands Kennelklubb
www.skk.se/sv/VKK
www.facebook.com/varmlandskennelklubb

DET VIKTIGASTE FÖR DIG

– är viktigast för oss

Vi erbjuder heltäckande djursjukvård för att
ta hand om ditt djur om olyckan skulle vara
framme. Vi finns tillgängliga för allt från
vaccineringar och akutvård till avancerad
kirurgi. Allt för att hjälpa dig och ditt djur till
ett friskt och bra liv på bästa sätt.
Du kan boka ditt besök online på evidensia.se
eller genom att ringa oss.

Djursjukhuset Karlstad • 054-17 52 50
Ulvsby Smådjursklinik • 054-86 65 10
Djurkliniken Karlskoga • 0586-540 00
Kristinehamn Smådjursklinik • 0550-145 40
Smådjursveterinären Åmål-Säffle • 0532-160 02

evidensia.se

