
5 goda skäl till att köpa en rashund

På Köpahund.se hittar du information om närmare 300 hundraser 
och mängder av valpannonser! Här � nns enbart registrerade ras-
hundsvalpar från Svenska Kennelklubbens uppfödare. Går du i 
hundköpartankar? På Köpahund.se har vi också samlat tips och råd 
inför hundköpet och den första tiden tillsammans med din valp.

Gör ett tryggare hundköp hos oss!

Kopahund.se – valpar till salu!   I   Svenska Kennelklubben   I   kopahund@skk.se

Du vet vad du får
Alla rashundar har sina typiska drag, styrkor och svagheter.
När du köper en rashund har du möjlighet att välja en ras som passar 
just dig och ditt liv, oavsett om du vill tävla i agility, jaga eller bara ta 
härliga promenader. Ju mer kunskap du har om hundrasen du väljer 
desto större är sannolikheten att du och din hund kommer att trivas 
ihop – du har över 300 raser att välja bland!

Ett tryggare köp
Gynna inte oseriös verksamhet där du riskerar att köpa en 
smuggelhund.
Svenska Kennelklubben arbetar för att aveln ska ske under kontrolle-
rade former och vi ställer höga krav på våra uppfödare. När du hämtar 
din valp ska den vara minst 8 veckor gammal, veterinärbesiktigad och 
levereras med registreringsbevis och köpeavtal. Gör inte misstaget att 
falla för första bästa valp på nätet − och säg aldrig okej till att hämta 
din nya familjemedlem på en parkeringsplats!

Träna, tävla och umgås
När du köper en rashund tar du steget in i en härlig 
gemenskap.
Idag har Svenska Kennelklubben nära 300 000 medlemmar och 
närmare tusen klubbar över hela landet. Gå en kurs i vardagslydnad, 
delta på en hundutställning, följ med på läger, träna, tävla och umgås. 
Missa inte heller chansen att träffa andra som har samma hundras 
som du, det kan vara en riktig aha-upplevelse!

Uppfödaren − en tillgång
Ta vara på uppfödarens kompetens och engagemang.
Som hundägare betyder det mycket att ha någon att vända sig till med 
vardagsfrågorna – allt från foder till träning, kloklippning eller veterinär-
besök. Svenska Kennelklubbens uppfödare är måna om att hundarna 
de föder upp ska födas friska och få ett bra liv med sina nya familjer.

Ofta har de lång erfarenhet av sin hundras och många slutar aldrig att 
lära sig mer.

För alla hundars bästa
Som medlem hjälper du oss att förbättra livet för alla hundar 
i Sverige. 
I Sverige är två av tre hundar registrerade i Svenska Kennelklubben. Det 
betyder att de satsningar vi gör får stor effekt. Som medlem i någon av 
våra klubbar bidrar du till vårt arbete för långsiktigt hållbar avel. Du gör 
det möjligt för oss att ta nya initiativ i fråga om forskning och utbildning. 
Dessutom gör du vår röst starkare när vi vill väcka debatt, sprida infor-
mation och stärka hundens och hundägarens rättigheter i samhället.
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