Södermanlands
Kennelklubb

DEN AKTIVA
KLUBBEN

FÖR DIG SOM GILLAR HUNDAR

VÄLKOMMEN TILL SÖKK
Södermanlands Kennelklubb – SÖKK – är en del av Svenska Kennelklubben, hundägarnas riksorganisation. Vi är
den aktiva klubben för dig som gillar hundar! Vi håller kurser och föreläsningar, arrangerar utställningar och anordnar
massor av andra 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.
Genom att bli medlem i SÖKK bidrar du till vårt arbete för sunda, friska hundar och för deras plats i samhället. Du
bidrar till vårt arbete för att skapa goda förutsättningar för alla hundar och hundägare i Södermanland. Du får också
möjlighet att delta i – förutom det SÖKK anordnar – olika aktiviteter, utställningar och tävlingar som andra länsklubbar runt om i Sverige anordnar.
SÖKK har två lokalklubbar – Strängnäs Lokala Kennelklubb, SLKK, och Eskilstuna Hunddressyrklubb, EHDK – där
du och din hund är välkomna för mängder med olika aktiviteter!

Som medlem i SÖKK
får du många användbara förmåner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tidningen Hundsport och Hundsport Utställning/Hundsport Jakthund direkt hem i brevlådan med mycket
intressant och trevlig läsning.
Fri rådgivning i alla slags hundfrågor, även juridiska.
Möjlighet att delta i länsklubbarnas utställningar, lydnadsprov och kurser samt Stockholm Hundmässa.
Rabatt på entréavgiften till länsklubbsutställningar och Stockholm Hundmässa.
Rabatt på SKK:s klubbartiklar.
Rabatt på hundförsäkring hos Agria Djurförsäkring.
Aktuella erbjudanden på flera andra företag, bland annat rabatt hos Elite Hotels, Scandic Hotels och Tallink
Silja, se aktuell lista på SKK:s webbplats.
Träffa andra hundägare med olika hundraser och intressen, vara med på olika aktiviteter, hundpromenader,
kurser och träning, föreläsningar och utbildningar för hundägare och uppfödare.
Läsa uppfödartidningen Hundsport Special digitalt.

Varmt välkommen som medlem!

LOKALKLUBBAR
En bred verksamhet där hunden är i fokus!
SÖKK har två aktiva lokala klubbar i Södermanlands län – Strängnäs Lokala Kennelklubb, SLKK, och Eskilstuna
Hunddressyrklubb, EHDK. De anordnar aktiviteter för dig och din hund. De ger dig inte bara tillgång till träningsmöjligheter och aktiviteter utan är också samlingsplatser för hundägare!
Där finns något för alla! Som exempel kan nämnas:
• Valpkurser! • Vardagslydnad! • Lydnadstävlingar! • Lydnadsprov! • Aktivering! • Ringträning!
• Ungdomsgrupp! • Agility! • Nose work! • Viltspår! • Rallylydnad! • Det finns möjligheter att
ingå i nybörjarkurser, fortsättningskurser och tävlingskurser! • Föreläsningar! • Bokcirkel! • Utställning!
Kolla in respektive klubbs hemsida för aktuella aktiviteter!
Strängnäs Lokala Kennelklubb, www.slkk.se
Eskilstuna Hunddressyrklubb, www.ehdk.se

KOM OCH TRÄNA HOS OSS!
Vi har kursverksamhet, privatträning,
hundhallar för uthyrning och hundgym.
Läs mer på www.hundmassoren.com

Uppfödarutbildning

Föreläsningar

SKK:s uppfödarutbildning – Svenska Kennelklubben har tagit
fram en fysisk uppfödarutbildning i studiecirkelform utifrån
boken Hunduppfödning i teori och praktik. SKK:s uppfödarutbildning är en sammanhängande utbildning som består av fyra
(4) övergripande delar:

Vi anordnar löpande spännande föreläsningar! Det är föreläsningar om allt möjligt som man som hundägare har nytta av och
som berikar hundägandet. Föreläsningarna kan röra teman som
lockar hundägare, utställningsintresserade, uppfödare och andra
intresserade. Vi tar emot önskemål om föreläsningar från medlemmar och försöker få till det. Som exempel kan nämnas föreläsningar med veterinär utifrån olika teman, allt från sjukvård
till valpningsfrågor. Även föreläsningar om hantering av hund,
hund till vardags – hur tar jag hand om min hund på bästa sätt,
kloklippning, vad ska jag använda för schampoo, öronrengöring, hur ska jag motionera min hund och när, husapotek att ha
hemma, mentalitet, anatomi, pälsvård, foder m m.

1.Hunduppfödning (att vara hunduppfödare, lagar, regler och
förordningar)
2.Inför valpkullen
3.Valpkullen är här
4.Valparna flyttar
Efter fullgjord kurs har du möjlighet att publicera studiebevis på
din kennelsida.
Uppfödarutbildningen anordnar vi löpande runt om i länet.
Så snart vi fått tillräckligt många som vill gå denna utbildning så startar vi igen. Så anmäl ditt intresse redan nu!

Ringsekreterarutbildning
Vill du jobba som ringsekreterare på officiell hundutställning?
Då är detta kursen för dig! Vi har ringsekreterarutbildning med
utbildade och erfarna ringsekreterare som kursledare. Utbildningen omfattar teori och elev/aspiranttjänstgöringar på officiell
utställning innan auktorisationen utfärdas.
Så snart vi fått tillräckligt många som vill gå denna utbildning så startar vi igen. Så anmäl ditt intresse redan nu!

Brush-Up
för Ringsekreterare
Södermanlands Kennelklubb anordnar löpande Brush-Up för
ringsekreterare, där vi går igenom de nya reglerna och diskuterar
vårt arbete i ringen. SKK rekommenderar att ringsekreterare går
Brush-up minst vart tredje år.

Vård i det vilda
Om du vill veta mer om hur du tar hand om de skador som kan
drabba människor och hund i skog och mark så är det här kursen för dig. Utbildningen avser att öka kunskapen och jägarens
tilltro till sin egen förmåga och på så sätt kan jaktlaget skapa
förutsättningar för en tryggare och säkrare jakt, oberoende av tid
eller plats.
Så snart vi fått tillräckligt många som vill gå denna utbildning så startar vi igen. Så anmäl ditt intresse redan nu!
Kurs för blivande Utställningsarrangörer (CUA – Certifierad
UtställningsArrangör) och studiecirklar utifrån intresse och
önskemål kan startas löpande!

Ring-/socialträning
Ring-/socialträning är något som vi anordnar löpande enligt
önskemål från medlemmar!
Alla är välkomna med sin hund, valpar från 4 månader. Träningen bedrivs i en uppvärmd inomhushall med matta.
Håll koll på vår hemsida & Facebook!

Välkommen till den lilla djuraffären
med det stora sortimentet och den
personliga servicen.
Öppettider:
Vardagar 10.00 – 18.00 • Lördagar 10.00 – 14.00

strangnasdjuraffar

Storgatan 15, Strängnäs

0706-71 95 16

strangnasdjuraffar@gmail.com

UTSTÄLLNINGAR
Officiell och inofficiell utställning
På en hundutställning visar du upp din hund och kan vinna priser och andra utmärkelser. Du får också chansen att träffa andra hundintresserade. Södermanlands Kennelklubb
har en viktig roll i arbetet att främja aveln av friska, sunda och fungerande rashundar. På
utställning kan du som är uppfödare få vägledning vid avel och utvärdera avelsresultat.
Södermanlands Kennelklubb arrangerar årligen en officiell hundutställning – Nationell,
Nordic eller Internationell – i Eskilstuna, där vi varit i många år. Utställningen är öppen
för alla hundraser. Som medlem i SÖKK har du också möjlighet att ställa ut på alla länsklubbar i Sverige! Vår målsättning är att utställningen ska vara en familjefest! Så vi anordnar
också Barn med hund och Gosedjursutställning för de minsta barnen, vilket är så roligt och
väldigt uppskattat! Utöver vår officiella utställning strävar vi efter att anordna en inofficiell
utställning årligen. Vi har även där Barn med hund och Gosedjursutställning vid tillräckligt många anmälda.

SÖKK:s vackraste
Årligen arrangeras SÖKK:s vackraste, där det tävlas om möjligheten att utses till SÖKK:s
vackraste hund och SÖKK:s vackraste veteran för innevarande år. Det är ett festligt evenemang där det även anordnas middag och mingel, och domaren hålls hemlig. Kvalificerade
att tävla är de vars hund som blivit BIR/BIM under året alternativt året innan, gäller även
för BIR/BIM veteran (gäller ej inofficiell utställning) samt är medlem i SÖKK. Alla
medlemmar är precis lika välkomna till festen, vare sig man har en tävlande hund eller ej.

Ungdomsstipendium
Vi är mycket stolta och glada över våra Ungdomsstipendier. Syftet med ungdomsstipendium är att stötta aktiva ungdomar och främja deras utveckling inom hundsporten och vidareutbildning inom sin gren. Stipendiet vänder sig till ungdomar i åldern 6–25 år som är
medlemmar/familjemedlemmar i Södermanlands Kennelklubb, i någon av lokalklubbarna
Eskilstuna Hunddressyr Klubb eller Strängnäs Lokala Kennelklubb eller i Sveriges Hundungdom. De nominerade ungdomarna som av SÖKK:s styrelse valts ut får en inbjudan till
och får motta sitt stipendium samt ett diplom i samband med SÖKK:s vackraste.

Hemtrevlig klinik med stor kapacitet.
Vi erbjuder personlig service för dig och ditt djur.
Smådjur • Häst • Lantbruk
Digitalröntgen • Ultraljud
Kirurgi • Medicin • Akutvård
Storgatan 55, 643 30 Vingåker • 0151-106 55
info@vingakersvet.se • www.vingakersveterinarerna.se

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!
För att ditt nya liv som hundägare ska bli sådär härligt som du
drömmer om är det viktigt att du väljer hundras med omsorg!
På Köpahund.se gör du ett tryggt hundköp, här förmedlas bara
hundar från uppfödare inom Svenska Kennelklubben. SKK:s uppfödare är måna om att hundarna de föder upp ska födas friska och
få ett bra liv med sina nya familjer. Uppfödare som registrerar sina
valpar i SKK följer de hälsoprogram som SKK och rasklubbarna
kommit överens om. Här hittar du även uppfödare och kontaktuppgifter för respektive hundras.

5 goda skäl att köpa
en rashund
Det finns många fördelar med att köpa en rashund – att du vet
vad du får, gör ett tryggt köp, att du tar steget in i en härlig gemenskap, att uppfödaren är ansluten till Svenska Kennelklubben
och att du stöder vårt arbete för alla hundars bästa är fem av dem!
För att ditt nya liv som hundägare ska bli så positivt som möjligt
har Köpahund.se ställt samman information som du har nytta av
både inför ditt valpköp och när du fått hem din valp.

Södermanlands
Kennelklubb

• 1793 • www.jssverige.se

Mail: info@sokk.se • Hemsida: www.skk.se/sv/sokk • Våra lokalklubbar: www.ehdk.se & www.slkk.se

