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Hej, 
dags för ännu ett nyhetsbrev från SNK! 

Vad trevligt att detta informationssätt har 
fått sådan positiv respons, det tycker vi om! 

November är på inkommande, vattentävling-
arna är slut för i år men 2017 tävlingar finns re-
dan ute att se på hemsidan, se till att planera 
in dem i kalendern redan nu! www.snk.info. 

SM i vatten är förbi och SNK tackar alla funk-
tionärer och deltagare för ett mycket välor-
ganiserat SM! 

Den 30/10 är det utställning i Anderslöv som 
arrangeras av Södra lokalklubben, 150 hun-
dar är fördelade i 67 raser. Vi önskar alla ut-
ställare en stor lycka till! 

SNK hade den årliga ras-special i Sunds-
vall den 15/10 samtidigt som Väster-
norrlands kennelklubb hade sin inter-
nationella utställning. Totalt var det 35 
anmälda newfoundlandshundar till rasspe-
cialen, alla resultat finns på vår hemsida.  
Stort grattis till alla! 

Den 13e november är det dags för BPH-be-
skrivning i Lund igen genom rasklubben. 
Platserna är fullsatta, men håll utkik på vår 
hemsida för kommande datum för BPH-be-
skrivningar! 

Självklart går det lika bra att vända sig till en 
arrangör själv för att boka tid för en beskriv-
ning, mer information om det finns på SKKs 
hemsida, www.skk.se/bph . 

Vad är då BPH? BPH betyder Beteende och 
personlighetsbeskrivning hund, det är en 
mentalbeskrivning som hunden gör som be-
står utav 8 olika moment som sedan registre-
ras i SKK. Syftet med detta är att få en bild av 
hur hunden reagerar på och hanterar olika 
situationer.

Inom kort kommer det även att anordnas en 
rasträff i Stockholm. Det kommer att ske på 
ett av Stockholms hundcaféer som kommer 
att abonneras för detta syfte. Det blir först 
till kvarn till denna tillställning då lokalen inte 
kan ta emot allt för många hundar. Håll koll 
på SNK’s hemsida för mer information! 

Är du och din partner sugna på att 
gifta er i en hundig miljö i vinter? 
Ifall ni går i giftastankar och dessutom älskar 
hundar så kan ni slå två flugor i en smäll! Stock-
holm hundmässa som äger rum den 3-4/12 i 
Älvsjö ger nu möjlighet till de som vill att kunna 
gifta sig på mässan! Årets tema på Hundmäs-
san är ”Kärlek” så har ni någon timme över nå-
gon utav dagarna så kan ni hoppa in på drop 
in-bröllop, läs mer på www.skk.se. 

Må gott i höstvädret!
Svenska Newfoundlandshundklubben

SM i vatten




