
Chihuahuacirkeln Stockholm  

bjuder in till två föreläsningar 

 
Året 2014 inleds med två spännande och lärorika halvdagar med de populära föreläsarna Anne Skogh 
från SKK och Moa Persson från Hundkompetens. Alla medlemmar är välkomna, oavsett var i landet ni 

bor. Juridikföreläsningen anordnas i januari och anatomiföreläsningen i februari. 
 

Juridik för uppfödare med Anne Skogh från SKK 

 
Anne Skogh arbetar på SKKs juridiska avdelning och hjälper klubbens medlemmar med rådgivning 

och vägledning. Under den här föreläsningen går hon igenom grunderna i vad som gäller vid 
försäljning av hund, vilka avtal vi får använda oss av och vanliga tvister och problem som kan uppstå 
vid överlåtelse av hund. Genom att lära sig vilka rättigheter och skyldigheter köpare och säljare har 
gentemot varandra lägger det grunden till en korrekt och problemfri kontakt mellan uppfödare och 
valpköpare. Som uppfödare får du även chansen till att uppdatera dig om nya regler samt att ställa 

frågor. Ett ypperligt tillfälle att fräscha upp dina kunskaper, eller att skaffa dig nya. 
 

Tid: Lördagen den 25 januari kl. 12-16. 
Plats: STOKK, Rindögatan 25, Stockholm. T-bana Gärdet. 

Pris: Kostnadsfritt. 
 

Föreläsningen vänder sig i första hand till medlemmar i Chihuahuacirkeln som är uppfödare med 
registrerad kennel, i mån av plats till övriga avelsintresserade medlemmar. Vi bjuder på smörgås och 
fika. Föreläsningen är helt kostnadsfri. Begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller. 
Anmälan sker till patricia.thern@hotmail.com, observera att anmälan är bindande. Skriv ”juridik”, 

ditt namn och ditt kennelnamn i mailet. 
 
 

Bland alla som kommer lottar vi ut tre stycken presentkort från hundbutiken Ellios Hund & Katt. 1:a 
pris: 200 kr, 2:a-3:dje pris: 150 kr. Butiken finns på Erik Dahlbergsgatan 18 i Stockholm, har 

telefonnummer 08-7830052 och hemsidan www.ellios.se. 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hundens anatomi med Moa Persson från 

Hundkompetens 
 

Moa Perssons populära föreläsning om hundens anatomi har turnerat land och rike runt. Nu är det 
dags för Chihuahuacirkelns medlemmar att få ta del av hennes stora kunskap. Att vara väl insatt i hur 

hundens anatomi påverkar hundens fysiologi och exteriör innebär också ett ökat kunnande i att 
förstå kriterierna en hund bedöms efter på utställning. Alla medlemmar är välkomna. 

 
Tid: Lördagen den 22 februari kl. 12-16. 

Plats: STOKK, Rindögatan 25, Stockholm. T-bana Gärdet. 
Pris: 150 kr. 

 
Föreläsningen är öppen för alla medlemmar i Chihuahuacirkeln. Begränsat antal platser och anmälan 

sker till patricia.thern@hotmail.com. Lunch och fika ingår i priset. Kostnad 150 kr som 
förskottsbetalas i samband med bokning. Först till kvarn. Anmälan är bindande. Vid anmälan, skriv 

”anatomi” och namn i mailet, invänta sedan bekräftelsemail med information om hur du gör 
inbetalningen. 

 
Bland alla som kommer lottar vi ut ett presentkort till ett värde av 500 kr från Optimal djurförsäkring. 

 
 
 
 
 

För mer information om Chihuahuacirkeln Stockholms aktiviteter, se vår Facebooksida. Gillar du 
sidan får du automatiskt statusuppdateringar och inbjudningar till kommande aktiviteter. 

 
Varmt välkomna önskar  

Chihuahuacirkeln Stockholm 


