Nominera Årets bragdhund

Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar livet på någon, jagar
brottslingar eller varnar vid brand. Även mindre dramatiska insatser kan vara mycket
betydelsefulla. Hundar kan göra livsviktiga insatser, som till exempel sällskap åt
ensamma, sjuka eller gamla människor eller som bästa kamrater till barn – helt
vardagliga bragder som sker i det tysta och vanligtvis inte får stora rubriker. Alla
hundar som inte är ”proffs” (det vill säga tjänstehundar) kan kandidera.

Nominera fram till 15 november
Bragden ska ha utförts från den 15 november föregående år fram till sista anmälningsdagen som är den 15 november innevarande år. Bifoga gärna en bild eller
annat som förstärker berättelsen och märk kuvertet ”Årets bragdhund”.
Bidragen för 2013 ska inkomma senast den 15 november 2013 till:
E-post: bragdhund@skk.se eller via post: Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA.

Läs mer på www.skk.se/bragdhundar eller via QR-koden
Bild: Årets bragdhund 2012. Loppan tillsammans med matte Mona Skoglund. Foto: Johan Lindberg/Gefle Nöje.
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