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Nu går vi äntligen mot ljusare kvällar och fler soltimmar och det behövs verkligen. Ingen trodde 
nog att pandemin skulle bli så långvarig och påverka oss på så många sätt som den gjort. 
 
Alla event är av naturliga skäl fortfarande inställda, men vi har levt efter mottot att inte ställa in 
utan att ställa om. Därför har vi under det här året haft möjligheten att prata mer med er och era 
medlemmar via våra digitala kanaler. Vi saknar självklart den sociala biten och att vara där ute 
på plats. Men vi är samtidigt imponerade av alla nya kreativa och innovativa sätt som vi börjat 
interagera på tillsammans. Oavsett om ni planerar en digital tipspromenad, kommande utställ-
ning eller föreläsning via Zoom så vill vi gärna få vara med. Hör gärna av er med era planerade 
aktiviteter inför våren och sommaren.

 
Hänt sedan sist

Sedan 2016 delar vi varje år ut stipendier för totalt 50 000 kronor till de som vill ta hundlivet 
till nästa nivå. Både för att stärka relationen mellan hund och människa, men även för utpräg-
lade specialutbildningar som tar fasta på individuella egenskaper hos hunden. Pengarna kan 
användas till en rad olika aktiviteter – som att gå en kurs, få hjälp av en privattränare eller gå en 
teoretisk utbildning. Nu är 2021 års stipendiater utsedda! 

Bland de över 700 ansökningarna enades juryn om 15 hundägare som tillsammans får dela på 
stipendiesumman om 50 000 kronor. Vi är glada att få presentera årets stipendiater och önskar 
dem lycka till på sina nya äventyr!

Marknadsföring

Vi hjälper er gärna med relevanta texter och material till era sociala medier. Klicka bara på 
bilderna eller använd länksamlingen på sista sidan. Behöver ni hjälp med texter eller artiklar till 
er medlemstidning, så maila gärna. Då ser vi till att få ihop något riktigt bra och relevant för just 
er klubb. Vi önskar er varm och solig vår och hoppas att ni, precis som vi, håller ut och att vi snart 
kan ses ”ute i verkligheten” igen. Till dess, ta hand om er!

Vårnyheter från 
vännerna på Svedea

Kolla in 
webben
Svedea.se/hundförsäkring

Ta hand           
  om er!



Med vänliga hälsningar,

Catalina Gustafsson

Ombudsansvarig Djurförsäkring

072-736 03 35, catalina.gustafsson@svedea.se
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Hund och hudproblem

https://www.svedea.se/hundforsakring/hund-och-hudproblem

Hundar och tänder

https://www.svedea.se/hundforsakring/hundens-tander

Motion för hundar

https://www.svedea.se/hundforsakring/hund-och-motion

Länk till vår hemsida

https://www.svedea.se/hundforsakring 
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