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Känner du någon bragdhund?
Alla som känner till någon bragdhundskandidat uppmanas att skriva och berätta om sin 
hjälte. Vinnaren kommer att utses till Årets Bragdhund 2009. 

Bragderna kan vara av många olika slag; hundar som räddar livet på någon, jagar brotts-
lingar eller varnar vid brand. Även mindre dramatiska insatser kan vara mycket bety-
delsefulla. 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 2008 fram till sista anmälningsdagen som är den 
15 november 2009.

Årets Bragdhund 2009 koras i december på Svenska Kennelklubbens stora Stockholms-
utställning HUND2009, tillsammans med Årets Polishund och Årets Narkotikahund. 
Även den person som skickat in det vinnande bidraget belönas.

Tänk också på att utnämningen Årets Braghund ger mycket publicitet och således är ett 
bra sätt att marknadsföra er ras.

Bidragen ska inkomma till Svenska Kennelklubben senast 15 november 2009. Adres-
sen är Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA, och kuvertet eller kortet ska märkas 
”BRAGDHUND 2009”. Du kan också skicka ditt bidrag med e-post till haro@skk.se. 
Skriv "Bragdhund 2009" 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 året tilldelades utmärkelsen pudlarna Edison och Drutt 
som stöttade sin unge och svårt cancersjuke husse David Johansson under flera år 
tills han somnade in den 20 mars i år, bara 11 år gammal. Tillsammans gav de David 
glädje trots att livet var så svårt.


