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Känner du någon bragdhund?

Pressmeddelande

Känner du till någon hund som gjort en riktig bragd under året? Skriv och berätta
så kan just din hjälte utses till Årets bragdhund 2012.

www.skk.se
På vår webbplats hittar du fakta om
Svenska Kennelklubben. Tidigare
pressmeddelanden finner du på
mynewsdesk.se. Där finns också
bilder som hör till pressmeddelande
för nedladdning.

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, till exempel som 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. Bragden
ska ha utförts från den 15 november 2011 fram till sista anmälningsdagen som är den
15 november 2012.
Årets bragdhund koras i december 2012 på Stockholm Hundmässa, tillsammans med
Årets polishund och Årets narkotikasökhund.
Bidragen ska inkomma till Svenska Kennelklubben senast 15 november 2012. Bifoga
gärna en bild eller annat som förstärker berättelsen. Enklast är att använda webbformuläret som finns på www.skk.se/formular-bragdhund. Du kan också skicka ditt bidrag
med post till Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA, märk kuvertet eller kortet med
”Bragdhund 2012”. Du kan också skicka ditt bidrag med e-post till bragdhund@skk.se.
Skriv "Bragdhund 2012" i ärenderaden.

Historik
Utmärkelsen Årets Bragdhund delades ut första gången vid Svenska Kennelklubbens
hundraårsjubileum 1989. Tanken var att uppmärksamma de samhällsinsatser som alla
"vanliga" hundar gör. Förra årets vinnare var schäfertiken Bibban som väckte sin husse
Göran Eriksson när huset fattade eld på natten efter ett blixtnedslag, och räddade dem
båda från att brinna inne.

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig Hans Rosenberg
Telefon: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se

Svenska Kennelklubben utser Årets bragdhund i samarbete med Agria Djurförsäkring. Agria
skänker 20 000 kronor som får delas ut till en organisation som hjälper djuren i samhället.
Priset delas ut på Stockholm Hundmässa i december. Bragdhunden själv får medalj och ett smaskigt ben.
Även den person som skickat in det vinnande bidraget belönas.
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