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Styrelse
Bo Skalin – ordförande ordf@sspk.se
Annelie Finnebäck – vice ordförande annelie@sspk.se
Annette Persson – sekreterare sekreterare@sspk.se
Eva Borg Broberg – adj. kassör kassor@sspk.se
Christina Ling Larsson – ledamot christina@sspk.se
Marie-Christine Lindgren – ledamot mariech@sspk.se
Carina Andersson Rapp – ledamot carina@sspk.se
Bodo Bäckmo – ledamot bodo@sspk.se
Veronica Lange – suppleant veronica@sspk.se
Maria Stelin – suppleant marias@sspk.se
Emelie Jakobsson – suppleant emelie@sspk.se
Maria Landergård – suppleant maria@sspk.se

Arbetsgrupper inom SSPK
Grupperna arbetar med övergripande frågor och 
samordning inom vår organisation på uppdrag av 
SSPKs styrelse. 

Sammankallande i grupperna är:

Avelsgruppen
Veronica Lange veronica@sspk.se

Föreningsgruppen
Annelie Finnebäck annelie@sspk.se

Mentalgruppen
Emelie Jakobsson emelie@sspk.se

PR-/info 
Christina Ling Larsson christina@sspk.se

Notisbladet och SSPK-Nytt
Annelie Finnebäck annelie@sspk.se

Utställningsgruppen
Carina Andersson Rapp carina@sspk.se

Seniorhedersuppfödargruppen
Maria Landergård maria@sspk.se

Svenska Schnauzer Pinscherklubben är en specialklubb inom 
Svenska kennelklubben och är huvudklubb för fem rasklubbar 
med sammanlagt ca 2 200 medlemmar. Svenska Schnauzer 
Pinscherklubbens styrelses uppdrag är att arbeta med samordnande 
och övergripande frågor inom organisationen.

Affenpinscherklubben
Dvärgpinscherklubben
Dvärgschnauzerringen
Pinschersektionen 
Schnauzerringen

mailto:sspknytt%40sspk.se?subject=
mailto:ordf%40sspk.se?subject=
mailto:sekreterare%40sspk.se?subject=
mailto:kassor%40sspk.se?subject=
mailto:christina%40sspk.se?subject=
mailto:mariech%40sspk.se?subject=
mailto:carina%40sspk.se?subject=
mailto:bodo%40sspk.se?subject=
veronica@sspk.se
mailto:marias%40sspk.se?subject=
mailto:emelie%40sspk.se?subject=
mailto:maria%40sspk.se?subject=
mailto:veronica%40sspk.se?subject=
mailto:annelie%40sspk.se?subject=
mailto:emelie%40sspk.se?subject=
mailto:christina%40sspk.se?subject=
mailto:carina%40sspk.se?subject=
mailto:maria%40sspk.se?subject=


SSPK-nytt är ett nyhetsblad för Svenska Schnauzer Pinscherklubbens medlemmar. 2

4-placering på SKKs uppfödarlista 2016

Grattis till Kennel Velvet Dandy’s som placerade sig 
på fjärde plats med sin uppfödning av Affenpinscher 

på SKKs uppfödarlista samtliga raser och fick ta emot 
pris i samband med Stockholms hundmässa i början 
av december. På listan finns det 132 uppfödargrupper 
deltagande grupper av flera olika raser.

Kallelse till SSPK’s fullmäktigemöte 2017!
Du som är utsedd som delegat för din rasklubb kallas härmed till SSPKs fullmäktige.

Söndagen den 5 mars 2017, kl 12.00
Övriga medlemmar inbjuds att delta vid mötet, dock är det bara de valda delegaterna som har rösträtt.

SSPK bjuder på lättare lunch från kl 11.00
Plats: Lunda kyrka församlingshuset i Skepptuna, utanför Arlanda
Om du får förhinder som delegat att komma på fullmäktigemötet kontakta då din rasklubb. 
Handlingar skickas ut till delegaterna via e-post.
OBS! Hundar får inte följa med in i lokalen. 

VÄLKOMMEN!
SSPK’s styrelse
Vägbeskrivning till Lunda kyrka församlingshuset i Skepptuna ca 7 km från Arlanda
Åk till Arlanda flygplats, tag av väg 273 mot Norrtälje, åk igenom hela området förbi långtidsparkeringar och hotellen.
Fortsätt ca 4 km så kommer det en korsning vid Trosa, sväng vänster mot Almunge efter ca 3 km ser ni kyrkan på vänster sida 
mittemot Ica nära Lunda Livs, åk in där ska vi vara vid stora Gula villan vid Lunda Kyrka.

 Foto: Eva Andersson
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IMPORTERA HUNDAR
Sedan kravet på karantän från andra EU- och Efta-länder avskaffades 
i mitten av 90-talet blev det lättare att importera hundar till Sverige. 
Vi intervjuade några av våra uppfödare om deras erfarenheter av att 
importera hundar då jämfört med nu. 
Om uppfödaren du vill importera hund från inte vill ha hunden 

kvar de extra veckor som krävs för att uppfylla införselkraven och 
föreslår olagliga lösningar, tacka nej. Det förekommer både i katt- 
och hundvärlden att djuret får polska pass för att slippa uppfylla 
införselkraven trots av djuret inte fötts i Polen. Det gäller inte alla 
givetvis men det är bra att vara uppmärksam på att det sker. Det 
ställer krav på dig som importerar att se till att du följer kraven 
och säger nej till uppfödare som inte har respekt för lagstiftningen 
eller rabiessmitta. Lycka till!

Kennelnamn och innehavare: Kennel Argenta, Birgitta 
Andersson, Boel Niklasson, Gunilla Garpås var med från starten 
tills för ca 10 år sedan då Caroline Spetz gick med i kenneln.

Ras: Schnauzer p&s och Dvärgschnauzer p&s
När började ni er uppfödning? 1983
Vilka länder har ni importerat ifrån? 

USA (8 st samt lånat för avel 1 st), Australien (1 st), Kroatien (3 
st), Finland (3 st), Norge (1st), Lettland (1 st, samt lånat för avel 2 
st). 

Varför har ni valt att importera?
För att förbättra/komplettera rasen och för att vidga avelsbasen. 
Det har funnits detaljer som vi ansett har behövts både i vår 
egen avel men också i rasen i stort. När man sammanfattar vårt 
avelsarbete har våra importer till stor del varit mycket värdefulla 
för både oss och andra uppfödare.

Vad har ”öppnare” gränser betytt för er när det gäller 
importer jämfört med när gränserna var stängda? 
Det har naturligtvis underlättats enormt när gränserna öppnades 
1994. Våra första importer satt 4 månader i karantän innan vi 
fick hem dem och sedan hade de ett bra tag hemmakarantän 
innan de kunde tas ut bland allmänheten. Det fanns bara ett fåtal 
karantänstationer i Sverige och vi provade på tre av fyra stycken. 
När det hela lättades upp kunde vi ha vår importhund boende i 
ett annat skandinaviskt land innan de fick resa in i Sverige. Vi hade 
flera MYCKET goda vänner som ställde upp och hade hand om 
importhundar innan de fick resa in. Bland annat de två hanarna 
”Boris” som satt i Danmark och ”Jed” som stannade i Finland 
under flera månader. Men på det viset slapp de sitta i karantän 
och fick ett familjeliv. Det var utöver kostnaden också mycket 
pappersarbete innan man kunde ta hem hunden till Sverige. Det 
skulle till importtillstånd från Jordbruksverket, alla vaccinationer 
skulle vara klara och man måste vara ute i god tid för att få 
karantänsplats.
En fördel med våra stängda gränser var att innan man importerade 
gjorde man en noggrann ”marknadsundersökning”. Med tanke på 
både kostnaderna och arbetet gällde det att hitta det bästa möjliga. 
Tack vare det, är idag standarden på våra svenska Schnauzrar 
mycket hög och också erkända internationellt.
Det finns både fördelar och nackdelar med de öppna gränserna 
idag. Fördelen är att det är lättare att vidga genbasen. Vi får fler 

linjer att arbeta med. Nackdelen är att vi får just fler hundar som 
man inte har all information om. Fler människor importerar och 
vi får lätt in detaljer vi inte vill ha. Det är också svårt att låta bli 
att använda en hund som man ändå lagt ner lite energi på att 
importera. Det gäller att vara noggrann, tänka på rasen i stort och 
att inte bli hemmablind.

Har du ett särskilt minne av ett tillfälle då du 
importerat en hund och som du vill berätta mer om?
Vår allra första importhund var vår fina amerikanska tik ”Penny” 
Int och Multi Ch Asgard Penelope. Henne hämtade vi hem från 
New York i februari 1986 och hon kom ut ur Skavlötens karantän 
i Vallentuna i juni samma år. När vi hämtade henne, var hon 5 
månader gammal och vi bar ombord henne på flyget i en tygväska. 
Penny fick ett eget säte mellan oss där hon låg hela resan. När vi 
kom fram till Arlanda var vi tvungna att lämna henne ifrån oss till 
karantänspersonalen och det var tungt.
Vid ett annat tillfälle hade vi tre hundar som kom in tillsammans 
från USA. De kunde dela på utrymmet och höll varandra sällskap. 
Den yngre av hundarna var relativt nykuperad (öronen) och fick, 
på grund av dålig skötsel, i ena örat en sån ful infektion att man 
senare var tvungen att ta bort örat. 
Det var mycket dyrt att importera och det var också en chansning 
då det gällde att hitta ett bra ställe som kunde ta hand om hunden 
på rätt sätt. 
En annan gång var vi iväg för att hämta hem ”Boris” Int & 
Multi Ch Band de Barbaria. Vi gjorde detta i samband med 
Europautställningen i Budapest. Där mötte vi upp uppfödaren 
och följde med honom hem. Han bodde i Kroatien och det var 
mitt under brinnande krig. En annorlunda upplevelse då vi mötte 
tanks och sandsäckarna låg som skydd vid husen. Kanske inget vi 
hade gjort idag, men skulle man välja hund gällde det att få se alla 
valparna i kullen.

Tips och råd som du vill skicka med andra som går i 
tankarna att importera en hund? 
Var noggrann, ta reda på information bakåt i stamtavlorna. Fall inte 
för snygga hemsidor och glattig information på Facebook. Ha gärna 
en mentor med mer erfarenhet av hundar, uppfödare och linjer.
Vi som varit med ett tag kan se inköp som kanske inte har varit 
det bästa om man tänker rent avelsmässigt.

Int & Multi Ch. Ban de Barbaria Foto: Boel Niklasson

Int & Multi Ch. Asgard Penelope 
Foto: Boel Niklasson
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Kennelnamn och innehavare: Sussie och Ulf  Nilsson, kennel 
Lilla Enebys

Ras: Pinscher
När började ni er uppfödning: 1996
Vilka länder har ni importerat ifrån?

Australien, Frankrike, Tyskland, Polen, USA, Finland, Ryssland
Varför har ni valt att importera?

Vi behöver alltid nya blodslinjer på vår lilla avelsbas.
Vad har ”öppnare” gränser betytt för dig när det gäller 

importer jämfört med när gränserna var stängda? 
Det har blivit lättare sedan internet kom, man kan hitta flera hundar 
och hela världen är nu tillgänglig för avel på ett nytt sätt. Förr var det 
tillstånd från jordbruksverket. Nu är det hundpass och rabies vaccin 
och hunden måste vara 4 månader.

Har du ett särskilt minne av ett tillfälle då du 
importerat en hund och som du vill berätta mer om? 
Kommer aldrig glömma Kaitler Invoking Charm när han kom från 

Australien. Han var då 1 år bara klev ut ur sin bur på Arlanda och 
var toppenglad, here I am. När han kom hem till oss så trodde han 
att han var Jesus, sprang rakt ut i sjön och trodde man kunde gå på 
vattnet.
Leilanis Strawberry Preserve kom som 5 åring från USA. Han hade 
aldrig sprungit lös i hela sitt liv och var så glad han fick springa här 
hemma, leka och vara fri slippa sova i en bur mm.

Tips och råd som du vill skicka med andra som går i 
tankarna att importera en hund?
Vi har väldiga skillnader på länder hur vi har hundarna, Så alla har ju 
med sig olika erfarenheter från olika länder.
Vissa tar det längre tid att anpassa till vårt sätt att ha hundar (springa 
lös, bada, leva i familj, åka bil, tunnelbana, rumsren mm). Man måste 
ha tid för socialträning beroende på hur gammal hunden är när man 
tar in dem.

Kennelnamn och innehavare: Pepalfa’s kennel, Gunilla och 
Bengt Nydén samt Karin Liljegren-Elgh.

Ras: Dvärgschnauzer svart
När började ni er uppfödning: 1978 med Riesenschnauzer 

och 1983 med Dvärgschnauzer.
Vilka länder har ni importerat ifrån?

USA, Spanien, Polen, Tyskland, Argentina och Ryssland.
Varför har ni valt att importera?

Rasen var då vi började vår uppfödning på 80-talet mycket liten 
och för att hitta avelsmaterial av god kvalitet och tillföra nytt blod 
var det främsta skälet till att importera hundar och vårt första 
val föll på USA som då hade hunnit mycket längre och hade hög 
kvalitet på uppfödningen. Under 90-talet introducerade vi den vita 
dvärgen till Sverige genom en import från Tyskland och skälet till 
detta var väl mest av intresse för den nya färgen men även i denna 
färg fick vi göra ett antal importer även då i syfte att förbättra 
standarden på de vita.

Vad har ”öppnare” gränser betytt för dig när det gäller 
importer jämfört med när gränserna var stängda?
Öppnare gränser har naturligtvis gjort allt lättare och inte minst 
mer ekonomiskt. Vi har dock inte förändrat vårt sätt att köpa 
hundar utomlands. Vi anlitar fortsatt främst de kontakter vi sedan 
många år har utomlands. Där vi vet att uppfödningen är seriös 
och standarden hög. Vi ska ha i minnet att standarden på vår ras 
idag är mycket god och det gäller verkligen att leta för att hitta de 
individer och de blodslinjer som tillför vår ras något.
Tidigare när gränserna var stängda gällde det att i god tid planera 

sin import då det krävdes en del tillstånd och inte minst plats på 
en karantänstation där hunden efter ankomst till Sverige skulle 
tillbringa 4 månader innan det var fritt fram in i Sverige. Det kan 
nämnas att vår första import från USA på 80-talet kostade oss 
dryga 50 000 kronor innan vi hade honom i huset utöver denna 
hund gjorde vi en hel del importer innan våra gränser öppnades. 

Har du ett särskilt minne av ett tillfälle då du 
importerat en hund och som du vill berätta mer om?
Som alltid är det ju oftast den första händelsen som etsar sig fast 
i minnet och i detta fall Kelly’s Glyndeborne Bolero ”Bolero” en 
AMCH och senare inte minst ”Bobby” (Kelly’s Pepalfas New Star) 
även detta en amerikansk hane från Kelly’s kennel. Även importen 
av den första vita dvärgen till Sverige och introduktionen av en ny 
färg blev ett starkt minne.

Tips och råd som du vill skicka med andra som går i 
tankarna att importera en hund?
Att ha en noggrann planering och verkligen tänka till av vilket 
skäl man importerar, att på bästa möjliga sätt utröna om just den 
importen kommer att tillföra uppfödningen nytt blod och linjer 
som passar den uppfödning jag bedriver. Vi ska komma ihåg att vi 
idag har en mycket god standard och bredd på vår ras så det gäller 
verkligen att leta efter hundar som tillför kvalitet. Dessutom har vi 
i Sverige en god kontroll över defekter och sjukdomar vilket inte 
alltid är fallet i andra länder. Låt er inte luras av vackra hemsidor 
som ibland bara är kulisser. Om möjligt gör gärna ett besök hos 
den ni tänker importera hund från den extra kostnaden kan i 
slutändan bli lönsam.

Ett knippe pinschrar Foto: Lilla Enebys

Full fart Foto: Lilla Enebys

WW-06 
SV-06 SV-07 
NORDV-07 
SV-08 WW-08 
SUCH Wild-
wood Pepalfa´s 
White New Man 
Foto: kennel 
Pepalfas

SUCH SV-90-92-93. INTUCH 
DKUCH KBHV-94  Kelly’s Pepalfas 
New Star Foto: kennel Pepalfas

SUCH LUXCH POLCH FINCH INTUCH 
NORD-99 WW-2000 EUW-2000 NORDV-01  
Wildwoods US Crusade Foto: kennel Pepalfas
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Kennelnamn och innehavare: Veronica Lange och Maria 
Borg, Kennel Velvet Dandy’s

Ras: Affenpinscher, Schnauzer p&s och svart
När började ni er uppfödning: 2001 med Schnauzer och 

Affenpinscher 2007.
Vilka länder har ni importerat ifrån?

USA, England, Ryssland, Norge, Danmark, Tyskland, Italien, 
Spanien, Holland, Tjeckien och Kroatien

Varför har ni valt att importera?
För att öka genpoolen och bredda avelsbasen samt för att stärka 
typen.

Vad har ”öppnare” gränser betytt för dig när det gäller 
importer jämfört med när gränserna var stängda? 
Faktum är att man nu kan resa utomlands och para utan att 
behöva importera en hund. Det är enkelt att låna hem hundar för 
avel och utställning. 

Har du ett särskilt minne av ett tillfälle då du 

importerat en hund och som du vill berätta mer om?
När vi var över till England för att hämta vår affenpinscherhane 
Orlock Darvell ”Svennis” blev vi bryskt stoppade vid 
säkerhetskontrollen i England och jag blev ifrågasatt och behandlad 
som en terrorist. Allt var i sin ordning så det fanns ingen anledning 
till bryskheten. Det var konstigt då vi bara ett halvår innan 
hämtade hem vår tik Orlock Muntenia ”Lovis” utan problem. 
Efteråt förstod vi att det var på grund av ett terrordåd som 
attityden ändrats.

Tips och råd som du vill skicka med andra som går i 
tankarna att importera en hund?
Det behöver inte betyda att hunden är bättre för att den är en 
import och man måste vara kritisk även om det kostat mycket 
pengar och arbete. Selektering är viktigt för att uppnå kvalitet. 
Forska och kommunicera ordentligt innan. Var kritisk, många lever 
gott på godtrogna köpare.

FAKTARUTA:
Från Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se 161222: 
Införsel av hundar, katter och illrar från länder utanför EU
Kraven för införsel av hundar, katter och illrar från länder 
utanför EU är olika beroende på om djuret kommer från 
ett listat eller ett icke listat tredje land. I gruppen listade 
tredje länder finns de länder utanför EU som har fungerade 
kontrollsystem för rabies. I de icke listade tredje länderna 
bedöms rabiessituationen vara okontrollerad eller omöjlig att 
bedöma. 
Det finns en större risk att djur därifrån för med sig rabies.

1. Införsel från listade tredje länder (exempelvis Ryssland)
Länder utanför EU som inte har EU-villkor, men som bedöms 
ha fungerande kontrollsystem för rabies, kallas listade tredje 
länder. Förekomsten av rabies varierar kraftigt mellan dessa 
länder.

Checklista
Djuret ska vara id-märkt
Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska ha en djurägarförsäkran för sällskapsdjur
Djuret ska ha ett veterinärintyg eller ett EU-pass för 
sällskapsdjur
Djuret ska kontrolleras vid Entry Point

Läs mer här: länk

2. Införsel från icke listade tredje länder (exempelvis Ukraina)
Ett land utanför EU där rabiessituationen bedöms vara 
okontrollerad eller omöjlig att bedöma är ett så kallat icke 
listat tredje land. Mera omfattande villkor gäller för den som 
vill ta in ett djur från ett sådant land.

Checklista
Djuret ska vara id-märkt
Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies
Djuret ska ha godkänd mängd antikroppar mot rabies
90 dagars väntetid innan veterinärintyget får utfärdas
Du ska skriva en djurägarförsäkran för sällskapsdjur
Djuret ska ha ett veterinärintyg eller EU-pass för sällskapsdjur
Djuret ska kontrolleras vid Entry Point

Läs mer här: länk

Från SKKs hemsida:
Om du tänker importera en hund är det viktigt att du får med dig 
rätt handlingar från landets kennelklubb för att kunna registrera 
om hunden i Svenska Kennelklubben.

För att kunna registrera den hund du har importerat i 
Svenska Kennelklubbens register behöver du skicka in 
hundens exportstamtavla i original (för nordiska länder 
ska originalstamtavlan skickas in) tillsammans med en 
registreringsansökan för importerad hund. Exportstamtavlan ska 
vara utfärdad på den person som ansöker om att omregistrera 

hunden i Svenska kennelklubben. Originalstamtavlan skickas sedan 
tillbaka med det nya registreringsnumret ditsatt. Se kostnad för 
importregistrering i listan över SKKs aktuella avgifter.

Observera att Svenska Kennelklubben enbart registrerar hundar 
med exportstamtavla utfärdad av en av SKK erkänd kennelklubb 
eller har nordiskt registreringsbevis. Hunden ska vara av FCI 
godkänd ras eller vara av ras som är erkänd av en kennelklubb 
som är erkänd av SKK. För att kunna registrera en importerad 
hund måste du vara medlem i länsklubb, specialklubb eller 
ungdomsförbund inom Svenska Kennelklubben eller avtalsansluten 
rasklubb. Är ni flera ägare ska samtliga vara medlemmar.

SEUCH FIUCH SEVV-
14 SEVV-15 Orlock 
Darvell Foto: Velvet 
Dandy’s SEUCH NordV-06  

Orlock Muntenia 
Foto: Velvet Dandy’s

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfranlanderutanforeu/inforselfranlistadelander.4.5075e861320679518380007064.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfranlanderutanforeu/inforselfranlandersomintearlistade.4.5075e861320679518380007095.html
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Nu är det dags att anmäla till 
Årets Hund-tävlingarna i SSPK 2016!
Anmälan senast 31 januari kl. 24.00
Länk för anmälan online eller via blankett samt statuter och poängberäkning finns här: 
http://sspk.se/aretshund.htm

Våra klasser:
Årets Utställning- & Årets svenskfödda hund (ni behöver endast anmäla till Årets 
Utställningshund så räknas de Svenskfödda automatiskt)
Årets Veteran
Årets Uppfödare & Avelshund
Årets Junior (räknas automatiskt då det endast är SSPK utställningar som gäller)
Årets Valp I (räknas automatiskt då det endast är SSPK utställningar som gäller)
Årets Valp (räknas automatiskt då det endast är SSPK utställningar som gäller)
Årets Rallylydnadshund
Årets Lydnadshund
Årets Brukshund
Årets Allroundhund
Årets Agilityhund

Att tänka på vid anmälan:
Kvalificeringsperiod 1/1 – 31/12 tävlingsåret.
Samtliga ägare till hunden ska vara medlemmar i SSPK och medlemsnummer anges vid anmälan.
Utländska resultat räknas inte förutom CACIB och CACIT som fås för INTCh i Allround-, Bruks- 
och Lydnadshundtävlingarna.
Priserna delas ut på SSPK’s fullmäktige året efter tävlingsåret.
Frågor kring årets hund tävlingarna? Maila aretshundgrupp@sspk.se

SSPKs DOMARLISTA 2017 
Besök alltid hemsidan www.sspk.se för information om eventuella domändringar.

13 maj Eskilstuna (ISPU-status) - här firar SSPK även 70 år!
Benny Blid Von Schedwin, DS p/s, S sv
Eva Liljeqvist Borg, DS s/s, S p/s
Nina Karlsdotter; DS sv, vit
Wera Hübentahl; DP
Rodi Hübentahl; AP, P

21 maj Hässleholm (samma plats som SKK)
Goran Gladic, Serbien; DS p/s, sv, vit
Pia Lundberg; DS s/s, S
Susanne Swedjebrink; AP, P, DP

1 juli Borås (samma plats som SKK)
Patricia Alsina, Argentina; AP, P, S
Birgit Bischoft, Tyskland; DP, DS sv, vit
Åke Cronander; DS sv/si, p/s

16 juli Piteå
Susanne Swedjebrink; DS
Jari Laakso, Finland; AP, DP, P, S  

6 augusti Åsarna
Morgan Granander; AP, DP, P, S
Leif Lehmann Jörgensen, Danmark; DS

3 september Högbo (samma plats som SKK)
Ernst Thiessen, Tyskland; S, DS p/s, AP, P
Ann-Christin Johansson; DP, DS sv, vit, s/s

10 september Höganäs
Roberto Schill, Rumänien; DS s/s, S
Rade Vesic, Serbien; DP, DS sv, vit
Isolde Huber, Tyskland; DS p/s, AP, P

Anmälningsinformation finner ni här: http://sspk.se/utstallning.htm

Å
R

ET
S 

H
U

N
D

http://sspk.se/aretshund.htm
mailto:aretshundgrupp%40sspk.se?subject=
http://sspk.se/utstallning.htm
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HUNDGOTT NORDEN
 100% Svenskt Kött 

Vi säljer Svensktillverkat hundgodis helt
utan tillsatser eller konserveringsmedel.
Allt vårt godis är gjort från Svenska 
närproducerade nötboskap varav stora delar är 
ekologiskt uppfödda från områdena kring Västra 
Götaland. Godiset vi tillverkar av nöt är torkad 
lunga & lever. 
Vi har även kvalitetstillbehör för hunden såsom: 
• Koppel & Halsband i svenskt Tärnsjöläder 
• Tug E Nuff motiverande kampleksaker från det 
lilla familjeföretaget utanför Exmouth i Devon, 
England
• Vetbeds original från England
• Hundleksaker från Kong, Petsafe & Skinneeez 
m.fl. 
Och massa mer!

www.hundgott.se

Pälsvårdsprodukter & trimredskap mm av proffskvalité

Välkommen in på vår hemsida 
www.mandalay-trimbutik.com

Där hittar du varor från: 
Greyhound 
Artero
Show Salon Spa
Essentials 
och 
Onyx 
bl a.

E-post: mandalay-trimbutik@live.se

Senaste nytt hittas på 
SSPKs hemsida 

sspk.se

SSPK ARRANGERAR 

MENTALTEST
 
4 juni 2017 arrangerar SSPK 
MENTALTEST på Falkenbergs 
BK. Anmälan sker via SBK tävling: 
http://www.sbktavling.se/

http://www.hundgott.se
http://www.mandalay-trimbutik.com
mailto:mandalay-trimbutik%40live.se?subject=
http://sspk.se
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