
Vinthunden
tidskrift om vinthundar utgiven av Svenska Vinthundklubben, nr 1/2017

PM vå
r 2

01
7

Foto Jörgen Oinonen



KALENDER, OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR 2017
26/2 Upplands Väsby  SvVK Östra  PM i nr 4-2016
18/3 Boden   SvVK Norra  PM i nr 4-2016
19/3 Boden   Sv Salukiringen  PM i nr 4-2016
25/3 Vilsta   Sv Whippetklubben  PM i nr 4-2016
20/5 Hässleholm  SvVK Södra  PM i detta nummer
17/6 Vännäs   SvVK Norra  PM i detta nummer
17-18/6 Tånga Hed  SvVK Västra  PM i detta nummer
18/6 Tånga Hed  Sv Fararo- och Cirnecoklubben PM i detta nummer
18/6 Tånga Hed  Sv Whippetklubben  PM i detta nummer
16/7 Råneå   SvVK Norra  PM i detta nummer
29 & 30/7 Strömsholm  SvVK Östra
29 el 30/7 Strömsholm  Sv Afghanhundklubben
29 el 30/7 Strömsholm  Sv Irländsk Varghundklubben
29/7 Strömsholm  Sv Salukiringen
30/7 Strömsholm  Borzoi-Ringen
5/8 Svenstavik  SvVK Norra
13/8 Askersund  GRAINS
19/8 Bjurholm   SvVK Norra
27/8 Bro   Sv Podengo portuguesklubben
2/9 Böda   Sv Salukiringen
9/9 Lund   SvVK Södra
7/10 Sundsvall   SvVK Norra
14/10 Boden   SvVK Norra
22/10 Vallentuna  SvVK Östra
28/10 Vingåker   Sv Whippetklubben

KALENDER, LURE COURSING 2017
1-2/4 Sjöbo (EM-uttagning) INT Södra  PM i nr 4-2016
15-16/4 Sjöbo (EM-uttagning) NAT Södra  PM i nr 4-2016
13-14/5 Hedemora  NAT Svealand  PM i detta nummer
27-28/5 Katrineholm   NAT Bråviken  PM i detta nummer
10/6 Västernorrland  NAT Norra  PM i detta nummer
31/7-1/8 Strömsholm  INT Bråviken/Svealand PM i detta nummer
20/8 Bjurholm   NAT Norra
26-27/8 Mariestad  INT Västra
16/9 Boden   NAT Norra
7-8/10 Växjötrakten  NAT Södra

Reservation för eventuella ändringar.







Svenska Greyhoundklubben inbjuder till 
inofficiell utställning för ALLA RASER

Lördag 13 maj 2017 
Helsingborg Brukshundklubb, Laröd 

Domare 
Eddie Nilsson Grupp 1, 5, 7, 8 
Johan Rosengren Grupp 3, 10 
Bengt-Åke Bogren Grupp 2, 4, 6, 9 
(Reservation för ev domarändring) 

Klasser/anmälningsavgifter
Valpklass, 4-6 månader  120 kr 
Valpklass, 6-9 månader  120 kr 
Juniorklass, 9-15 månader  190 kr 
Unghundsklass, 15-24 månader 190 kr 
Öppenklass, 24 månader-  190 kr 
Veteranklass, 8 år-  120 kr 

Anmälan görs på www.mgevents.se

Sista anmälnings- och betalningsdag 10 april 2017.
Anmälningsavgiften inbetalas på Svenska Greyhoundklubbens postgiro 437 58 17-6.

Ange det kontrollnummer du får från MG Events eller hundens
registreringsnummer som referens. Anmälan är bindande. 

Information:  Helén Heidenberg, tel. 070-910 11 93, e-mail: helen.heidenberg@icloud.com
Mats Olsson, tel. 070-234 40 62, eller e-mail: merriness@telia.com 

Servering finns på plats. 

VARMT VÄLKOMNA! 



LCK Svealand bjuder in till nationellt LC-prov den 13-14 maj 2017
 
PROVPLATS
Nås, Hedemora.
 
DOMARE
Lars-Göran Larsson och Sofia Lindh.
 
MAX ANTAL HUNDAR
100 hundar per dag. Vid överanmälan gäller först till kvarn enligt Regler för lure coursing-prov. Se även 
Anmälan nedan. 
 
PRELIMINÄR RASFÖRDELNING
Lördag: övriga raser Söndag: afghanhund, galgo español, irländsk varghund, podengo portugues, salu-
ki, skotsk hjorthund, sloughi
 
ANMÄLAN
Anmälningsperiod: 27 mars kl 18.00 till 18 april 2017 kl 18.00. Anmälan sker endast online på 
http://www.svvk.se/. Anmälan per post har slopats i enlighet med beslut taget av PKLC. Samtliga upp-
gifter om hund och ägare ska vara ifyllda i anmälan. Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta. 
Tänk på att din anmälan inte är mottagen förrän du har fått en bekräftelse tillbaka per e-post. Har du inte 
fått en bekräftelse inom ett par dagar, hör av dig till ritzas.ingelaj@gmail.com. Anmälningar per post, 
e-post eller telefon mottages ej, men vi hjälper dig gärna om du är osäker, se kontaktpersoner under 
Övrig information nedan. Var snäll och skriv inte med VERSALER och skriv födelsedatum på formen 
2012-02-13.
 
ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 280 SEK. Anmälningsavgiften ska sättas in på Plusgiro 56 31 50-2 samtidigt 
som anmälan görs. Observera att betalning ska vara gjord senast sista anmälningsdag. Hundens ras, 
registreringsnummer och namn ska anges vid betalning! Gärna en hund per betalning (för att underlätta 
kontroll och bokföring). Utländska deltagare ombeds betala via: IBAN SE63 9500 0099 6026 0563 1502, 
BIC NDEASESS. OBS! Inga betalningar på plats. Vid eventuell återbetalning avdrages 40kr för admin-
istrativa kostnader, gäller endast skadad hund och löptik.
 
KRAV FÖR DELTAGANDE
Giltigt fastklistrat årsmärke på licensboken (gäller endast den gamla gula boken). Vaccinationer enligt 
SKK:s championats- och utställningsbestämmelser. Provet är endast öppet för hundar med officiell lure 
coursing-licens. För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVK. För utland-
sregistrerade hundar ska kopia på originalstamtavlan skickas in vid anmälan. Deltagande hundar ska 
bära egen munkorg och LC-täcke.
 
LICENSLOPP
Ett begränsat antal licenslopp kan genomföras. Licenstagarens ägare måste då själv ordna med stöd-
hund. Önskemål om licenslopp sänds till lcksvealand@gmail.com Ange hundras samt vilken av dagarna 
som önskas. Bekräftelse erhålles per e-post.
 
INMÄTNING AV WHIPPET OCH ITALIENSK VINTHUND
Inmätning kommer troligtvis att kunna anordnas på lördagen. Anmäl önskemål tidigast den 8 maj till 
lcksvealand@gmail.com  Bekräftelse erhålles per e-post.
 
ÖVRIG INFORMATION
Se klubbens webbsida http://vklcm.svvklc.se/ eller kontakta provansvarig Karin Hurtig: 070-215 22 29, 
lcksvealand@gmail.com  
SvVK:s LC-regler och LC-anvisningar gäller. Dessa finns på http://www.svvklc.se/  
Arrangören förbehåller sig rätten att med kort varsel ställa in provet om yttre omständigheter så kräver 
(t ex väder). Reservation för eventuell domarändring.
 
Anmälningsperiod: 27 mars kl 18.00 till 18 april 2017 kl 18.00.





 

Svenska Vinthundklubben Södra avdelningen  
 
Inbjuder till officiell utställning i Hässleholm lördagen den 20 maj 2017.   
 
Utställningsplats: 
Hässleholmsgården i Hässleholm, Hovdalavägen 303.  
Koordinater(WGS84) Lat: 56.14975699002351 Lon: 13.745956420898437  WGS 84 decimal (lat, lon): 
56.15240, 13.74736 RT90: 6226809, 1372118 SWEREF99 TM: 6223748, 422186  
 
Domare:  
Javier Sanchez Blanco, Spanien ‐ Whippet  
Bertrand Piau, Frankrike ‐ Saluki och Afghan  
Agnese Spaziani, Italien ‐ Irländsk varghund, Italiensk vinthund, Borzoi, Azawakh och Greyhound  
Maria Teresa Fassio Durando, Italien ‐ Hjorthund, Galgo Espanol, Farao, Sloughi, Chart Polski, Magyar Agar, 
Cirneco dell´Etna, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco och Podenco Canario   
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra om raserna ifall någon domare får för många anmälningar.   
 
Sista anmälnings‐ och betalningsdag:  
28 april 2017 innan kl:12.00, anmälan är bindande och ska åtföljas av betalning till vårt plusgiro;   
435 01 56‐8, ange hundens namn, registreringsnummer och ras. Utländska utställare kan betala på plats. 
Anmälan som inte följs av betalning kommer inte att beaktas. Barn med hund och parklass kommer att 
hållas och anmäls på plats.  
 
Anmälningsavgifter:  
Valpklass 4‐6 månader     170:‐  
Valpklass 6‐9 månader     170:‐  
Juniorklass 9‐18 månader     270:‐  
Unghundsklass 15‐24 månader  270:‐  
Bruksklass > 15 månader     270:‐  
Öppenklass > 15 månader     270:‐  
Championklass     250:‐  
Veteranklass 8‐10 år     220:‐  
Veteranklass > 10 år     GRATIS  
 
Anmälan via online:  
Gå in på www.svvk.se. Anmälan är bindande och räknas som mottagen först när ni erhållit bekräftelse i 
retur, i annat fall är anmälan inte inkommen. Samtliga uppgifter om hund och ägare ska vara ifyllda i 
anmälan. För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift kommer inte att beaktas. 
Telefonanmälningar mottages ej, men vi hjälper dig gärna om du är osäker. Det går även att skicka anmälan 
via post till Annelie Månsson, Välinge Kyrkväg 9, 262 92 Ängelholm.  
 
Krav för deltagande:  
Vaccination enligt SKK:s championats‐ och utställningsbestämmelser. För deltagande i officiell klass krävs 
att samtliga ägare till svensk hund är medlemmar i SvVK. Detta gäller inte valpklasserna som är inofficiella. 
För utlandsregistrerade hundar inskickas alltid kopia på originalstamtavlan.  
 
Information: 
Christina Gustafsson 073‐844 63 03 och Annelie Månsson 070‐316 91 64.  

Varmt välkomna och stort lycka till! 
 
Styrelsen i Vinthundklubben Södra avdelningen 







LCK Bråviken inbjuder till nationellt LC-prov, 27-28 maj 2017 på 
Claestorp säteri, Katrineholm.
DOMARE
Mats Carlsson och Yvette Charlesdotter

MAX ANTAL HUNDAR
200 stycken.

PRELIMINÄR RASFÖRDELNING
Lördag: övriga raser
Söndag: cirneco d’ell etna, galgo español, whippet
Raser kan ev. komma att byta dag vid låg/hög anmälningssiffra vilket kommer att meddelas inom 10 
dagar efter anmälningstidens utgång.

ANMÄLAN
• Första anmälningsdag: 10 april 2017 kl 18.00 - sista anmälningsdag: 8 maj 2017 kl 18.00. Obs! Enligt 
de uppdaterade reglerna så är det “först till kvarn” som gäller, anmälan stängs då 200 anmälda hundar 
inkommit.
• Obs! Både inbetalning av anmälningsavgift och provanmälan MÅSTE göras inom anmälningstiden. 
Anmälan är bindande.
• Anmälan sker online på www.svvk.se. Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda på 
anmälan. Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta.
• Tänk på vid onlineanmälan, att din anmälan inte är mottagen förrän du har fått en bekräftelse tillbaka 
via e-post. Har du inte fått en bekräftelse på ett par dagar, hör av dig till hotisle@swipnet.se
• Telefon- och mailanmälningar mottages ej och inte heller anmälan per post, men vi hjälper dig gärna 
om du är osäker, se kontaktpersoner nedan.

ANMÄLNINGSAVGIFT
280 SEK per hund

Anmälningsavgift sätts in samtidigt med anmälan på Bråviken VKLC Plusgiro 843368-2. Hundens ras, 
registreringsnummer och namn skall anges vid betalning! Utländska utställare ombedes betala via:
IBAN SE39 9500 0099 6026 0843 3682
BIC NDEASESS
OBS! Inga betalningar på plats.
Vid återbetalning avdrages 40:- för administrativa kostnader. Den hundägare som stryker sin hund p g 
a av skada måste uppvisa veterinärintyg för att avgiften ska betalas tillbaka.
Den hundägare som i förväg anmäler sig till att arbeta som funktionär båda dagarna får en rabatt på 
80 kr per anmäld hund. Pengarna återbetalas efter provet, speciell blankett erhålls under provet för 
återbetalning. Förfrågan/anmälan om att vara funktionär görs till: styrelsen@vklcb.svvklc.se.

KRAV FÖR DELTAGANDE
• Giltigt fastklistrat årsmärke på den gamla typen av licensboken eller den nya blåa licensboken.
• Vaccinationer enligt SKK:s championat och utställningsbestämmelser.
• Provet är endast öppet för hundar med officiell Lure Coursinglicens.
• För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVK.
• För utlandsregistrerade hundar inskickas också en kopia på originalstamtavlan vid anmälan
• Deltagande hundar ska bära egen munkorg och LC-täcke. Obs! Rött eller vitt täcke gäller.



DOMARE

Per Nordahl och Susanne Leifors

MAX ANTAL HUNDAR

100 hundar/dag. Anmälan enligt “först till kvarn” enligt de nya ”Regler för lure coursing prov”

PRELIMINÄR RASFÖRDELNING

Provet hålls under endast en dag.

ANMÄLAN

Första anmälningsdag: 17 april 2017 kl 18.00, sista anmälningsdag: 15 maj 2017, kl 18.00
Anmälan sker online på www.svvk.se.
Telefon-, post- och mailanmälningar mottages ej, men vi hjälper dig gärna med din onlineanmälan om 
du är osäker, se kontaktpersoner nedan.
OBSERVERA att ENDAST anmälan gjord under anmälningstiden är giltig, alla anmälningar gjorda 
senare kommer att strykas enligt de nya reglerna i ”Regler för lure coursing prov”.
Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda anmälan.
Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta.
Tänk på att din anmälan inte är mottagen förrän du har fått en bekräftelse tillbaka via e-post. Hör av 
dig om du inte fått bekräftelse på några dagar.

ANMÄLNINGSAVGIFT

250:- per hund.
Anmälningsavgift måste sättas in samtidigt som inskickad anmälan på bankgiro 685-8153.
Hundens ras, registreringsnummer och namn skall anges vid betalning.
Utländska utställare ombedes betala via: IBAN SE8680000842029232915729, BIC SWEDSESS.

ÅTERBETALNING

För återbetalning av anmälningsavgift kräver VKLC Norra veterinärintyg på skadade hundar.
Begäran om återbetalning samt intyg skall inkomma till kassor@vklcn.svvklc.se inom 14 dagar från 
provdagen.
Vid återbetalning avdrages 40:- per hund för administrativa kostnader.

VKLC NORRA inbjuder till nationellt LC-prov lördag 10 juni i 
Västernorrland

KRAV FÖR DELTAGANDE

Giltigt fastklistrat årsmärke på (gamla) licensboken.
Vaccinationer enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser.
Provet är endast öppet för hundar med officiell lure coursinglicens.
För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVK. 
För utlandsregistrerade hundar ska också en kopia på originalstamtavlan medfölja anmälan.
Deltagande hundar ska bära egen munkorg och lc-täcke.

ÖVRIG INFORMATION

OBS! Provplats ej klar, meddelas via hemsida så snart detta är klart!
Vid eventuella frågor, maila styrelsen på styrelse@vklcn.svvk.se.
SvVK:s LC-regler och LC-anvisningar är det som gäller, dessa finns på www.svvklc.se 
Arrangören förbehåller sig rätten att med kort varsel ställa in provet om yttre omständigheter så 
kräver (ex väder).
Reservation för eventuell domarändring.





   

Svenska Vinthundklubbens västra avdelning inbjuder till officiell 
utställning i Vårgårda lördagen den 17 juni 2017 

Utställningsplats: Tånga Hed 

Domare:
Afghan, Azawakh, Chart polski, Greyhound, Italiensk vinthund, Magyar Agar, Sloughi och Cirneco 
dell’Etna Andre van den Broek 
Borzoi, Saluki, Skotsk Hjorthund, Faraohund, Podenco Canario, Podenco Ibicenco och Podengo 
Portugues Marion Marpe 
Whippet Tuula Plathan 
Galgo Español, Irländsk Varghund samt valpar alla raser Henrik Skog

Anmälan: Online på www.skk.se (E-TJÄNSTER, Internetanmälan) eller skicka anmälan på SKK:s 
blankett (första sidan) till Lena Larsson, Sparlösa Smedegården 1, 53490 VARA. Tänk på att SKK:s 
onlineanmälan stänger 12.00! För sent inkommen anmälan/anmälningsavgift returneras. 
Gratisveteraner (och valpar om ägaren inte är medlem!) anmäls på SKK:s blankett eller via vår 
utställningsmail: utstallningsansvarig@vastra.svvk.se  
Telefonanmälningar och övriga mailanmälningar mottages ej, men vi hjälper dig gärna om du är 
osäker. Efteranmälningar mottages ej, så anmäl och betala i god tid.

Avgifter: Poängkort kan endast användas som betalning vid anmälan på SKK:s blankett. Avgiften 
sätts in på SvVk Västras plusgiro 424715-1 Hundens ras, reg.nr. och utställningsdatum ska anges vid 
betalning! Utländska utställare kan betala på plats. 

Krav för deltagande: Vaccinationer enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. 
ID-märkning är obligatorisk. För deltagande i officiell klass, krävs att samtliga ägare till svensk hund är 
medlem i SvVk. Detta gäller inte valpklasserna, som är inofficiella. 
För utlandsregistrerad hund inskickas även kopia på stamtavla. 

Information: Lena 0736-58 63 68, mail utstallningsansvarig@vastra.svvk.se  eller hemsidan 
www.vastra.svvk.se  
PM, ringfördelning och nummerlappar skickas ut via e-post. 

Avgifter: 
Babyklass (4-6 mån)  160 SEK 
Valpklass (6-9 mån)  160 SEK 
Juniorklass (9-18 mån)  270 SEK 
Unghundsklass (15-24 mån) 270 SEK 
Bruksklass (från 15 mån)  270 SEK 
Öppenklass (från 15 mån)  270 SEK 
Championklass (från 15 mån) 240 SEK 
Veteranklass (8-10 år)  180 SEK 
Veteranklass (över 10 år)  gratis 

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 29 maj 2017 12.00 
Vi reserverar oss för domarändringar. 

VÄLKOMNA! 









Svenska Faraohund och Cirneco Dell Etna-klubben
Bjuder in till 

Officiell utställning för faraohund och Cirneco Dell´Etna
Tånga Hed

2017-06-18

Domare: Bjørg Foss

Anmälningsavgifter

Valpar 4-6 månader - 150 SEK
Valpar 6-9 månader - 150 SEK
Junior / unghund / öppen / bruks / champion - 270 SEK
Veteran 8-10 år - 150 SEK
Veteran >10 år - Gratis 

Avdrag med 100 SEK från och med den tredje hunden med samma ägare, 
gäller inte för valpar eller veteraner.

Anmälan online eller via post till Gunilla Kock Hansson, Torsered 3, 511 
98 Hyssna, Anmälan måste innehålla följande information för att vara 
giltig: Ras, namn, reg.nummer, födelsedatum, kön, eventuella titlar, klass, 
namn på föräldrarna samt ägare.

Sista datum för anmälan och betalning är den 1 juni 2017.

Overseas exhibitors pay the fee/s to:
Swift code: NDEASESS
IBAN: SE11 9500 0099 6034 0986 1378

Anmälningsavgiften betalas till Pg 986137-8

Har ni frågor eller önskar mer information, hör gärna av er till:
gunillak09@hotmail.se  or lotta@illostras.com 

Vi tar tacksamt mot gåvor och hederspriser, kontakta någon av ovanstående personer.

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!







LCK Bråviken & LCK Svealand inbjuder till internationellt & 
nationellt LC-prov 31/7-1/8 2017 i Norberg

Domare  Frie den Boer (NL)
  Els Siebel (NL)
  Robert Dirksen (SE)

   
Preliminär  Raser kan ev. komma att byta dag vid låg/hög anmälningssiffra vilket kommer att 
rasfördelning meddelas inom 10 dagar efter anmälningstidens utgång.
  Måndag: Whippet, italiensk vinthund, basenji, cirneco dell’etna och podengo 
  portugues
  Tisdag: övriga raser

 
Anmälan  Första anmälningsdag: 12 juni 2017 kl. 18.00 - 
  sista anmälningsdag: 10 juli 2017 kl 18.00

  Obs! Enligt de uppdaterade reglerna så är det “först till kvarn” som gäller, 
  anmälan stängs då 200 anmälda hundar inkommit.
  Obs! Både inbetalning av anmälningsavgift och provanmälan MÅSTE göras 
  inom anmälningstiden. Anmälan är bindande.
  Anmälan sker online på www.svvk.se 
  Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda på anmälan. 
  Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta. 
  Tänk på vid onlineanmälan, att din anmälan inte är mottagen förrän du har fått 
  en bekräftelse tillbaka via e-post. Har du inte fått en bekräftelse på ett par dagar, 
  hör av dig till hotisle@swipnet.se. Telefon- och mailanmälningar mottages ej 
  inte heller anmälningar per post, men vi hjälper dig gärna om du är osäker, se 
  kontaktpersoner nedan.

 
Anmälningsavgift 320 SEK per hund.

  Anmälningsavgift sätts in samtidigt med anmälan på LCK Bråviken 
  Plusgiro 843368-2
  Hundens ras, registreringsnummer och namn skall anges vid betalning!
  Utländska utställare ombedes betala via:
  IBAN SE39 9500 0099 6026 0843 3682
  BIC NDEASESS

  Obs! Inga betalningar på plats.
  Vid återbetalning avdrages 40:- för administrativa kostnader. Anmälan är 
  bindande. Den hundägare som stryker sin hund p g a av skada måste uppvisa 
  veterinärintyg för att avgiften ska betalas tillbaka.



   Den hundägare som i förväg anmäler sig till att arbeta som funktionär båda 
  dagarna får en rabatt på 80kr per anmäld hund. Pengarna återbetalas efter 
  provet, speciell blankett erhålls under provet för återbetalning. Förfrågan/
  anmälan om att vara funktionär görs till: styrelsen@vklcb.svvklc.se.

Krav för  Giltigt fastklistrat årsmärke på den gamla typen av licensboken eller den nya 
deltagande blåa licensboken.
  Vaccinationer enligt SKK:s championat och utställningsbestämmelser.
	 	 Provet	är	endast	öppet	för	hundar	med	officiell	lure	coursinglicens.
  För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVK.
  För utlandsregistrerade hundar inskickas också en kopia på originalstamtavlan 
  vid anmälan.
  Deltagande hundar ska bära egen munkorg och LC-täcke. Obs! Rött eller vitt 
  täcke gäller.

   
Övrig information Frågor om anmälan: Annika Janson 073-7765073, hotisle@swipnet.se 
  Frågor om betalning: Mats Carlsson, mats.carmat@outlook.com 
  SvVK:s LC-regler och LC-anvisningar är det som gäller och dessa hittar ni på 
  www.svvklc.se
  Arrangören förbehåller sig rätten att med kort varsel ställa in provet om yttre 
  omständigheter så kräver (ex väder).
  Reservation för eventuell domarändring.



Nyheter i utställningsringen 2017

Foto Malin Åberg

 Den 1 januari 2017 trädde de nya utställning-
sreglerna i kraft. Visste du att det är din skyldi-
ghet att känna till reglerna när du anmäler till 
en utställning? Få full koll med vår samman-
fattning! I stora drag är regelverket sig likt, 
men några revideringar har skett inför 2017. 
Nyfiken på vad som är nytt? Nedan samman-
fattar vi de större förändringarna.
 
Kastrerade hanhundar diskas
Hanhund som är kastrerad kirurgiskt kan inte få 
dispens för att delta på utställning, oavsett orsak 
till kastreringen. Med det menas att en kastrerad 
hanhund som kommer på utställning alltid ska till-
delas Disqualified i kvalitetsbedömningen.
 
Ingen hund byter klass
En hund är skyldig att delta i den klass den är an-
mäld. Det innebär att en hund inte får byta klass 
även om den exempelvis har blivit svensk utställ-
ningschampion eller erhållit de meriter som krävs 
för att delta i bruks/jaktklass efter anmälningstiden 
har gått ut. Alltså kan en utställningschampion nu 
även delta i öppenklass.
 

Hundägarens ansvar förtydligas
Hundägarens ansvar för hundens välfärd när de 
är på utställning förtydligas i de nya reglerna. Till 
exempel står det nu tydligt att det är förbjudet att 
utsätta hunden för farliga situationer, som hård 
behandling eller att lämna den i bilen när det är 
väldigt varmt eller kallt ute.
 
Nytt om svanskupering
Hundar födda i Sverige som har fått en skada 
på svansen efter födseln och därför svanskuper-
ats/amputerats i Sverige på grund av veterinär-
medicinska skäl kommer få delta på utställning. 
Då krävs det precis som vid andra skador ett vet-
erinärintyg som är godkänt av SKK, exempelvis 
F145 Sveriges Veterinärförbund, som ska kunna 
visas upp på utställningen.

Läs mer på www.skk.se



Foto Anna Blum

POSTTIDNING B

Avsändare Vinthunden
c/o Conny Croneryd
Sväm Orrlyckan 2
599 91 Ödeshög

DU VET VÄL ATT DU KAN ANNONSERA I 
VÅRA PM-NUMMER?
Det finns nu möjlighet att annonsera i våra PM-nummer som kommer ut tre gånger per 
år. Detta för att ge medlemmarna chansen att komma ut med nyheter snabbare och till ett 
mycket bra pris. Du når hela vinthundssverige med din annons för en kostnad av endast 350 
kr, för en helsida (A5) s/v annons!

Kontakta annonsredaktör Jörgen Oinonen på jorgen@oinonen.se för mer information.

MANUSSTOPP NÄSTA PM-NUMMER     30 april 2017


