
Fra: Dansk Kennel Klub post@dkk.dk
Emne: Julegaven til hundemennesket
Dato: 11. december 2019 kl. 14.12

Til: mail@mettekleist.dk

JULEGAVER TIL HUNDEELSKERE

Mangler du inspiration til julegaven til hundeejeren, til den hundeinteressede person, eller

måske en ekstra julegave til dig selv? Så har vi samlet nogle forslag til mulige julegaver,

både bløde og hårde, store og små pakker, der kan ligge under juletræet.

DE BLØDE PAKKER

DKK'S HUNDELUFTERJAKKE

I samarbejde med DogCoach har DKK udviklet en helt særlig limited edition
hundelufterjakke med masser af lækre detaljer, der gør den helt ideel til dig, der træner
hund eller som er glad for en praktisk jakke til gåturen. Jakken er udviklet til at matche
hundeejerens aktive livsstil og indeholder derfor alt, du har måtte have brug for, f.eks.:

Unik snacklomme som kan stå åben under brug, og udtages og vaskes ved behov
Foldbare reflekser i livet og på ærmer
Ringe til klikker ved håndled
Squeeker i kraven til nødindkald
Stor baglomme med lynlås til dummies
Aftagelig hætte
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Aftagelig hætte
Forlomme med mulighed for opbevaring af termokop til de kolde dage

Pris: 1595,-
Str.: S - 4XL

SPORTSTRØJE

Denne sportstrøje er rigtig god til lufteturen, træningspasset og alt det andet du laver med
din hund.
Trøjen er figursyet og sidder derfor tæt på kroppen og giver god bevægelsesfrihed, hvilket
gør den praktisk som trøje under f.eks. den varme vinterjakke.

Praktisk: Langærmet og højhalset trøje med kort lynlås i halsen.Produceret i
svedtransporterende single jersey kvalitet. Trøjen har hul til tommelfinger i ærmerne. 
Materiale: 90% Polyester 10% Elastan
Farve: Grå
Pris: 349,-
Str.: S - XXL

Du kan købe sportstrøjen ved at følge linket på billedet. 
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DEN UNGE PAKKE

SPIL FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE

Puslespil med 42 brikker til de små
hundefans.
Spillet kommer i fast ramme uden æske.
Pris: 40,-

Vendespil med 18 forskellige motiver trykt
på en tosidig dobbeltbestrøget karton med
silkemat overflade.
Mål: 8 x 8 cm
Pris: 50,-
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Spillet kan købes via linket på billedet. Spillet kan købes via linket på billedet.

DEN LÆRERIGE PAKKE

HUNDEPLAKAT

Julegaven til personen, der gerne vil lære alverdens forskellige hunderacer, er den nye
hundeplakat. Her kan du få et overblik over i alt 198 forskellige hunderacer. 

Størrelse: 70cm X 100 cm 
Farver: Mørk grå & hvid
Pris: 75,-

Du kan købe plakaten ved at følge linket på billedet. 
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KURSER

FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Den oplagte julegave for enhver hundeejer er et kursus i grundlæggende førstehjælp for
hund. Der afholdes 2 kurser den 28. januar 2020 hhv. i Solrød og i Mårslet, Aarhus. 
Kurserne undervises af Jannie Jensen, som er uddannet fagveterinærsygeplejerske i
Solrød og af Katrine Lawaetz, som er uddannet dyrlæge, i Mårslet. 

Prisen er 250 kr. for DKK-medlemmer og 350 kr. for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer
kaffe/te og lidt sødt. 

Du kan købe kurset ved at klikke på en af knapperne nedenfor.

Vil du gerne være opdateret på alt, hvad der sker i DKK?

Du kan følge os både på Facebook og på Instagram,
samt følge med på vores hjemmeside dkk.dk.

Reserver din plads i Solrød her

Reserver din plads i Mårslet her
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