
Nedräkning: 100 dagar kvar 
till Agrias Hundpromenad 

DATUM: lördagen den 19 maj

PLATS: besök agria.se för information

TID: gemensam start kl. 11.00 och därefter löpande starter fram 
till kl. 13.00. Vi stänger årets hundpromenad kl. 14.30.

Det händer också mycket kul på de fl esta orterna under själva 
evenemanget och vi kör naturligtvis i ur och skur. Du kan läsa 
mer om det på agria.se. Varje husse eller matte med hund som 
går promenaden får Agrias välgörenhetsarmband som tack för 
hjälpen!

ANMÄL DIG OCH DIN HUND PÅ: hundpromenaden.com

Varmt välkomna och tack för att du förstår att 
alla hundar har rätt till ett tryggt och bra liv.

Lördagen den 19 maj är ni varmt välkomna att göra en insats för 
hundar som far illa. Agrias Hundpromenad är ett välgörenhets-
evenemang där era medlemmar och deras vänner samt bekanta, 
kan ta en skön hundpromenad tillsammans under trevliga former.

Alla insamlade pengar går till 
hjälporganisationer för hundar
Hundpromenaden går av stapeln samtidigt på hela 16 svenska
orter och vi på Agria skänker 10 kronor per ekipage (husse/matte
med hund). Organisationer som får ta del av pengarna är 
Hundstallet och Bosses Hundhjälp. 

Vinn en heldag med hundcoachen
Fredrik Steen
Samla ihop så många medlemmar ni kan till Hundpromenaden 
och ta en gruppbild. Lägg upp den på Instagram under #hund-
promenaden och motivera varför just just er klubb borde vinna 
i kommentarsfältet. Vinnaren utses av Agrias jury den 21 maj.

Lördagen den 19 maj är ni varmt välkomna att göra en insats för 
hundar som far illa. Agrias Hundpromenad är ett välgörenhets-
evenemang där era medlemmar och deras vänner samt bekanta, 
kan ta en skön hundpromenad tillsammans under trevliga former.

Alla insamlade pengar går till 
hjälporganisationer för hundar
Hundpromenaden går av stapeln samtidigt på hela 16 svenska
orter och vi på Agria skänker 10 kronor per ekipage (husse/matte
med hund). Organisationer som får ta del av pengarna är 
Hundstallet och Bosses Hundhjälp. 

Samma dag och tid på 16 olika orter


