
Torsdagen den 21 september kl. 19.30 kommer det tredje programmet i serien 
SKK Play för uppfödare att visas! 

 Som vi tidigare informerat om är temat för programmet ”utfodring ur ett 

uppfödarperspektiv”. Programmet kommer att ta upp generella frågor om hundfoder men 

fokus kommer att vara på utfodring av den dräktiga och digivande tiken, utfordring runt 

valpningen, avvänjning av tik och valpar. Programmet består av ett studiosamtal mellan 

experten Marie Sallander samt programledaren Katarina Sundberg. Studiosamtalet 

kommer att varvas med filmade inslag där vi bland annat besöker en uppfödare med 

valpar i olika åldrar och hör hennes syn på utfordring under de olika stadierna. Längden 

på programmet kommer att vara runt 30 minuter. 

 Ni kommer åt programmet, samt informationen om SKK Play för uppfödare via denna 
sida https://www.skk.se/sv/om-skk/utbildning/SKK-Play-for-uppfodare/ 

 Vi hoppas ni tar tillfället i akt och samlar klubbens medlemmar för en gemensam 

aktivitet. Ta gärna hjälp av Studiefrämjandet som är SKKs studieförbund. 

Studiefrämjandet kan hjälpa till med era arrangemang. Det kan till exempel vara 

planering, lokaler, utrustning eller marknadsföring. Så ta kontakt med din lokala 

avdelning i Studiefrämjandet för att se vad dom kan hjälpa er med. Har ni inte redan en 

etablerad kontakt kan ni hitta kontaktuppgifter via www.studieframjandet.se, på första 

sidan väljer man först ort och sedan län för att hitta vilken avdelning som finns närmast 
er. 

Om ni inte har möjlighet att samla era medlemmar hoppas vi att ni informerar era 

medlemmar via er hemsida. För att förenkla det jobbet för er så har vi tagit fram en 

logotype, som bifogas i detta mejl. Logotypen kan ni länka till sändningssidan (se ovan) 

och publicera på era klubbars hemsidor tillsammans med information om SKK Play för 
uppfödare. 

Här är en bild på logotypen som är länkad till sändningssidan, så om ni klickar på den 
bilden hamnar ni på informationssidan påwww.skk.se.  

 

Har ni några frågor får ni gärna höra av er! 

 Med vänlig hälsning 

Nina Berggren 
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