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Hugo, 1 år

vad vill du helst göra reklam för?
Din lokala bilfirma, eller vår högt älskade men obegripligt okända hundras?
Köp en eller två av våra fina billister, som du enkelt låter
byta plats med den reklamskylt som bilhandlaren (utan att fråga)
placerat under din registreringsskylt.
Tills vidare har vi sänkt priset på listerna till 60:-/st. Porto 18:- tillkommer.
Beställ i Glenshopen!

hundevenemang i maj hos
studiefrämjandet i stockholm
Klicka på länkarna för att läsa mer och anmäla dig:
Lyckas på hundutställningen - föreläsning med Gerard O´Shea
Heldagskurs: Fotografera din hund i naturen
Vandra med hund – introducerande föreläsning
Första hjälpen för hund – akut hundsjukvård

vill du ha medlemsavin
som PDF i mail?
Meddela kassören!

veterinärkostnader på svt play
Den 26 mars handlade SVTs program Plus bl a om höga kostnader hos
veterinären, och de stora skillnaderna i pris för samma vård på olika kliniker.
SKKs presstalesperson Hans Rosenberg intervjuades i programmet och informerade
om vad man som hundägare kan tänka på för att minska veterinärkostnaderna.
Här delar vi med oss av tipsen:.









Ha alltid din hund försäkrad
Välj det försäkringsbolag som mest överensstämmer med dina behov.
Jämför kostnader mellan olika klinker
I en akut situation kan det vara svårt att välja rätt. Jämför därför i förväg vad
olika åtgärder kostar på olika kliniker. Ta med klinikens storlek, kompetens och
resurser i beräkningen. Besök på större djursjukhus kostar ofta mer än på små
kliniker.
Kostnader som kan jämföras är t ex
Vaccination, ID-märkning, röntgen, ögonlysning, tandstensborttagning,
utfärdande av pass, besiktning av valpar, fosterdiagnos, progesteronpaket,
kastration, avlivning/kremering och kostnad för uteblivet besök.
Vad ingår i priset?
Poliklinikavgift? Veterinäravgift? Avgift till SKK gällande röntgen?
Tillkommer det en jouravgift?
Hur mycket och under vilka tider? Vad mer tillkommer?
Till sist – lita på magkänslan!
Välj veterinärklinik både efter pris och vilket förtroende du får för dem.
Du kan se hela programmet på SVT Play
Ungefär 13 minuter in i programmet börjar avsnittet om veterinärkostnader.

hjälp oss förnya bildbanken!
Förrådet av bilder för röstning till glenalmanackan börjar sina.
Många bilder är så gamla att vi inte vet vilka hundar eller ägare är.
Alla nya, och även ”gamla” medlemmar – skicka in bilder!
Du behöver inte bekymra dig om den tekniska kvaliteten.
Alla bilder kontrolleras före urval till röstning.
Däremot är det önskvärt att bilderna är i liggande format.
Mailbomba webmaster med dina bilder!

