Välkommen till oss!

BLI MEDLEM
SVENSKA KENNELKLUBBEN

BLI MEDLEM

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation. Organisationen består av länsklubbar,
lokala kennelklubbar, ras- och specialklubbar, verksamhetsklubbar samt Sveriges Hundungdom.
Som medlem i någon av dessa klubbar är du automatiskt en del av Svenska Kennelklubben.

Klubbarna arbetar för att alla hundar ska födas friska och leva ett gott liv, men också
för att du ska kunna göra roliga och spännande saker tillsammans med din hund.
Du kan också vara med och påverka situationen för hundar och hundägare i Sverige.
Du blir del av en stor gemenskap – vi är omkring 300 000 medlemmar!
Är du medlem i någon av klubbarna har du möjlighet att delta på utställningar,
tävlingar, prov, kurser och mycket annat. Vilken eller vilka klubbar du ska gå med i
beror på vad du är intresserad av att hitta på med din hund.
För att se vilken klubb som passar dig och din hund bäst besök gärna vår webbplats
www.skk.se. Där finns vår medlemsguide som hjälper dig att hitta rätt bland klubbarna
och du kan bli medlem direkt.

RAS- OCH SPECIALKLUBB

LÄNSKLUBB

• Möjlighet att delta på utställningar, prov
och tävlingar som din klubb arrangerar
främst för din hundras.
• Möjlighet att ställa ut din hund på
Stockholm Hundmässa.
• Rådgivning i hundfrågor, även juridiska.
Kontakta SKKs kansli.
• 20 % rabatt i SKKs webbshop.
• Andra rabatter och förmåner.
Läs mer på din klubbs webbplats,
länkar finns på www.skk.se.

• Tidningen Hundsport, åtta nummer per år
och bilagan Utställning eller Jakthund.
• Möjlighet att delta på länsklubbarnas
utställningar, lydnadsprov, tävlingar,
utbildningar, kurser och föreläsningar för
hundägare till alla olika hundraser.
• Möjlighet att ställa ut din hund på
Stockholm Hundmässa.
• Rabatt på entréavgiften till alla länsklubbars utställningar och till Stockholm
Hundmässa.
• Tidningen Hundsport Special (i digital version).
• Rådgivning i hundfrågor, även juridiska.
Kontakta SKKs kansli.
• 20 % rabatt i SKKs webbshop.
• 15 % rabatt på hundförsäkring hos Agria
Djurförsäkring.
• Rabatter hos flera andra företag –
läs mer på www.skk.se/medlemsrabatter

Medlemskap ger dig

VERKSAMHETSKLUBB OCH
LOKAL KENNELKLUBB
Läs mer på respektive klubbs webbplats
vilka förmåner ett medlemskap ger dig,
länkar finns på www.skk.se.

Medlemskap ger dig

Välj en intressant
bilaga till Hundsport!

Som medlem i en länsklubb får du åtta nummer av tidningen Hundsport per år. Du kan utan
kostnad välja bilagan Utställning eller Jakthund och dessutom läsa alla tidningarna på webben.

BLI MEDLEM

www.skk.se • medlem@skk.se

Utställning

eller

Jakthund

Postnummer

Mobiltelefon

Adress

Telefon hem

Ort

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och
behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande
lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av
information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

E-post

Förnamn

Efternamn

Personnummer

För aktuella avgifter besök vår webbplats www.skk.se eller kontakta vår medlemsavdelning på
medlem@skk.se. På skk.se hittar du länkarna till klubbarnas egna webbplatser.

Min hundras är:

Ja, jag vill bli medlem i SKK specialklubb.

Medlemskap i SKK specialklubb

Familjemedlem. Kan tecknas om det finns en
fullbetalande medlem i hushållet.
Ange medlemsnummer för fullbetalande medlem:

Jag väljer bilaga:

Ja, jag vill bli medlem i SKK länsklubb och få tidningen Hundsport.

Medlemskap i SKK länsklubb

Svenska Kennelklubben
Svarspost
Kundnummer 20717562
191 20 SOLLENTUNA

www.skk.se medlem@skk.se

POSTADRESS Box 771, 191 27 Sollentuna
BESÖKSADRESS Rotebergsvägen 3, Sollentuna
TELEFONNUMMER 08-795 30 00
MEJLADRESS kansli@skk.se
WEBBPLATS www.skk.se

Stolt samarbetspartner sedan 1964
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Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!

