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Varför ska du vara medlem i SvPK?

Klubben jobbar bl.a. för ”Pointerns goda utveckling” och som ägare av denna
fågelspecialist, fågelhunden framför andra, är det viktigt att ta sitt ansvar för
rasen. Det är ingen annan än vi som gör det.
Klubben har funnits i över 110 år och arbetat aktivt med att förädla, utveckla
och stärka alla olika unika egenskaper en Stående Fågelhund skall ha. Detta
arv för vi vidare och för att kunna driva ett arbete så effektivt som möjligt
behövs du som medlem.
Har du planer på att kanske para din hund i framtiden är det av yttersta vikt
att du skaffar kunskap om just din hunds linjer och ev. defekter. Då har du
avelsrådet att tillgå, ett utmärkt bollplank med massor av kunskap och
information.
Givetvis får du även tillgång till en mängd matnyttig information och roliga
aktiviteter för dig och din Pointer.

Raskompendiet, rikt illustrerat och enkelt förklarat.



Detta får du tillgång till som medlem:

Inte bara medlemskap i SvPK utan även i din lokalklubb,
med tillgång till deras arrangemang.

2 nummer/år av tidningen Avance med information om jaktprov,
utställningar, tävlingsresultat, kallelser till möten, valplistor, artiklar och
insändare m.m. Avance är en gemensam tidning för samtliga Brittiska
Stående Fågelhundraser.

Årsbok med artiklar om vad som hänt under året, samtliga kritiker från årets
jaktprov, medlemsmatrikel, årsredovisningar m.m.
 
SvPK:s kontaktpersoner (en i varje lokalklubb).
 
Delta i arrangemang med de olika lokalklubbarna, t.ex kurser och
träningsdagar, jaktprov och utställningar.
 
Vara med och påverka via din rösträtt och aktivt delta i klubbens
arrangemang.
 
Hjälp av klubbens valpförmedlare och avelsråd när du ska köpa valp eller
söka avelshund.
 
Hemsidan med klubb- och rasinformation, www.pointerklubben.se.



Så här gör du för att bli medlem:

Svenska kennelklubben har hand om medlemskapet och man anmäler 
via ett särskilt formulär på SKK´s medlemsservice, länk hittar du på
SvPK´s hemsida www.pointerklubben.se

Vad står FA, SKK och andra förkortningar för?
FA - Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott är ett koordinerande
samarbetsorgan för specialklubbarna SGSK, SISK, SPK och SSK.
Brittiska Stående Fågelhundar är samlingsnamnet för raserna
-Gordonsetter (SGSK)
-Irländsk Röd Setter (SISK)
-Pointer (SvPK)
-Engelsk Setter (SSK).    
SKK - Svenska Kennelklubben är det centrala organet för den samman-
slutning av ideella föreningar som ingår i SKK.    

Svenska Pointerklubben ingår som medlemsorganisation i SKK.
FA:s hemsida: www.fa-avance.se

Mer info?
Alltid aktuell information om rasen och klubben finns på
www.pointerklubben.se
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