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Boden			SvVK/Norra			PM i detta nummer
Vilsta			Svenska Whippetklubben		PM i detta nummer
Upplands Väsby		SvVK/Östra			PM i detta nummer
Sundsvall			SvVK/Norra			PM i detta nummer
Hässleholm		SvVK/Södra			PM i detta nummer
Norrköping		
Svenska Podengo Portuguesklubben
Tånga Hed		
SvVK/Västra
Tånga Hed		
GRAINS
Tånga Hed		
Svenska Salukiringen
Vännäs			SvVK/Norra
Alfta			Svenska Salukiringen
Råneå			SvVK/Norra
Eda			
Svenska Irländsk Varghund Klubben
Vilsta			Svenska Salukiringen
Vilsta			Svenska Salukiringen
Strömsholm		
Svenska Farao och Cirnecoklubben
Strömsholm		
SvVK/Östra
Strömsholm		
Svenska Afghanhundklubben
Strömsholm		
Borzoi-Ringen
Svenstavik		 SvVK/Norra
Bjurholm			SvVK/Norra
Ronneby			SvVK/Södra
Mariestad		 SvVK/Västra
Boden			SvVK/Norra
Enköping			SvVK/Östra

KALENDER, LURE COURSING 2018
2018-04-07--08
2018-04-14--15
2018-05-12--13
2018-06-09
2018-07-14--15
2018-07-30--31
2018-08-12
2018-09-15
2018-09-29--30
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nat
nat
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Reservation för eventuella ändringar.

LCK Södra/KCL Bråviken
(uttagning EM)
LCK Södra, Hovdala
(uttagning EM)
LCK Bråviken, Katrineholm			
LCK Norra, Västernorrland			
LCK Svealand
LCK Bråviken/LCK Svealand
LCK Norra, Bjurholm
LCK Norra, Boden
LCK Södra, Växjötrakten

PM i detta nummer
PM i detta nummer
PM i detta nummer
PM i detta nummer

AVD SÖDRA & LCK SÖDRA - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
17 februari 2018
Plats: 		
Bosjökloster församlingshem, Bosjökloster 105, 243 95 Höör
Tidsschema:
SvVK Södras årsmöte
kl. 10.00
		Gemensam lunch		kl. 12:00-13:00
		
LCK Södras årsmöte
kl. 13.00
		
Observera att för att kunna rösta på mötet så måste medlemsavgiften vara betald.
		
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet.
		
LCK Södras valberedning: Annelie Wendt, sammankallande: sagorunas@gmail.com
		
SvVK Södras valberedning: Alexandra Lindström, sammankallande:
		malmisen@hotmail.com
		
Anmäl ditt deltagande till: sodra.vinthundsklubben@gmail.com
		Varmt välkomna!
		
Styrelserna i SvVK och LCK

AVD VÄSTRA - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
lördag 24 februari 2018
Tid:		
11.00
Plats:		
Partille Brukshundklubb, Åstebo, Partille
Information:
Motioner skall vara inkomna och poststämplade senast 21 dagar innan årsmötet
		
till: Svenska Vinthundklubbens västra avdelning, c/o Bredenfeldt, Ingebäcks		
lyckan 62, 42565 HISINGS-KÄRRA. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
		
Årsmöteshandlingar delas ut på plats. Kontaktuppgifter valberedningen: Gunilla
		
Kock Hansson (sammankallande) gunillak09@hotmail.se, Jörgen Oinonen
		
jorgen@oinonen.se, Maria Weinehall.
		
Klubben bjuder på fika.
		
Anmälan till: Lena Larsson på mail ordforande@vastra.svvk.se
		VÄLKOMNA!
		Styrelsen i Svenska Vinthundklubbens västra avdelning

AVD ÖSTRA - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
Tid:		
Plats:		
		
		
Information:
		
		

lördag 24 februari 2018
14.00
Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, 115 24 STOCKHOLM
I Fältöverstens bortre hörn vid korsningen Valhallavägen/Värtavägen, precis vid
busshållplatsen. OBS ej ingång från köpcentret.
Lättare förtäring kommer finnas. Motioner lämnas skriftligen till styrelsen: Malin
Westlie, Ensittarvägen 16, 17550 Järfälla eller e-post ordforande@ostra.svvk.se
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

AVD NORRA – KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum:		
söndag 18 mars 2018
Tid:		
11.00
Plats: 		
Levar Hotell, Riksvägen 12, 914 33 Nordmaling
Valberedning:
Mats Guldenhed 072-2039416 (sammankallande)
Information:
Motioner till årsmötet skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast 25 feb
		
2018. Motioner skickas till Helena Magnusdotter, Svarvarböle 708, 86035 Söråker
		
eller via e-post sekreterare@norra.svvk.se. Närvarande medlemmar bjuds på fika
		
och lunch, anmäl specialkost och deltagande före 11 mars till
		
Helena.magnusdotter@hotmail.com eller Helena 070 2652797.
		
Har någon av dina hundar under 2017 vunnit vinnartitel eller erhållit utställnings		
championat? Anmäl då detta i samband med anmälan till årsmötet, så kommer du
		
att under årsmötet motta en liten present för detta. Du måste kunna ta emot pre		senten personligen.

LCK NORRA – KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum:		
Tid:		
Plats: 		
Valberedning:
Information:
		
		
		

söndag 18 mars 2018
13.00
Levar Hotell, Riksvägen 12, 914 33 Nordmaling
Erica Steegmans (sammankallande), Ingela Näslund och Evelina Viklund
Motioner till årsmötes skall inkomma skriftligen till styrelsen senast den 4 mars
2018, skickas till: styrelse@vklcn.svvklc.se. Närvarande medlemmar bjuds på fika
och lunch. Anmäl specialkost och deltagande senast den 11 mars 2018, till
helena.magnusdotter@hotmail.com tel. 070-265 2797

LCK VÄSTRA - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
Tid:		
Plats:		
Information:
		
		
		
		

lördag 3 februari 2018
12.00
Partille Brukshundklubb
Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan med länkar från denna
sida. Motioner till årsmötet skall var styrelsen tillhanda senast 31 januari 2017.
Motioner kan skickas till styrelsen@lckv.se. Om ni vill ha en förändring i styrelsen
eller om ni själv vill ingå i någon styrelsefunktion skall ni kontakta valberedningen
på e-post valberedning@lckv.se.

LCK Svealand - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
lördag 17 mars 2018
Tid: 		
11.00
Plats: 		
Elsa Andersons Konditori, Fagerstavägen 1, Norberg
Information:
Klubben bjuder på förtäring. Anmäl deltagande till: lcksvealand@gmail.com
		
Dagordning enligt stadgarna. Dagordningen kommer även att finnas på vår
		
webbsida inför mötet: http://vklcm.svvklc.se/
		Välkomna!
		Styrelsen

LCK BRÅVIKEN - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum:		
söndag 4 mars 2018
Tid: 		
11.00
Plats: 		
Brukshundklubben, Norrköping
Information:
Vi kommer att gå igenom sedvanliga klubbmötespunkter, med val av ny styrelse,
		
genomgång av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och så vidare.
		
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före klubbmötet (10
		
februari). Motioner sänds skriftligen till vår sekreterare Katarina Widström,
		katta.widstrom@gmail.com.
		
Klubben bjuder på enklare förtäring med dryck i samband med årsmötet.

BORZOI-RINGEN - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
lördag 17 mars 2018
Plats:		
Meddelas senare
Information:
Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 24 februari skickas på
		info@borzoi-ringen.com

SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
lördag 24 februari 2018
Tid:		
kl 10.30
Plats:		
Örebro Brukshundklubb*
Information:
Årsmötet kommer att hållas på Örebro Brukshundklubb. Motioner skall vara
		
styrelsen tillhanda senast den 3 februari 2018. Under årsmötet bjuder vi på kaffe
		
och mat. I samband med årsmötet kommer vandringspriser och diplom att ut		
delas till de medlemmar som placerat sig på vinstrikastelistan.
		Hjärtligt välkommen!
		Styrelsen
		
Program under årsmötet:
		
- Vi startar kl 10.30 med kaffe och fralla.
		- Årsmöteshandlingar.
		
- Utdelning av vandringspriser och diplom.
		
- AHK informerar
		
Därefter bjuder klubben på mat så att vi kan prata vidare under gemytliga former.
		
Välj mellan kött, fisk och vegetariskt. Meddela Liz Julén Eriksson önskad maträtt
		
och antal personer på e-post lizthorleif@telia.com. Senast den 14 februari måste vi
		
ha dina önskemål om mat.
*Örebro Brukshundklubb, Karlslund 104, 705 93 Örebro.
www.orebrobk.nu
Koordinater (latitud, longitud): 59.27492,15.14066

SVENSKA WHIPPETKLUBBEN - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
Tid: 		
Plats: 		
Information:
		
		
		
		
Motioner:
		
		
Förtäring:
		
		
		

lördag 24 mars 2018
ca kl. 16.00
ReDog Eskilstuna i Folkesta Djurcentra, Torestavägen 2, Eskilstuna
I samband med Whippetklubbens utställning Eskilstuna Hundhall i Eskilstuna,
kommer vi att ha vårt Ordinarie Årsmöte efter bedömningens slut 16.00. Mötet
kommer att hållas i ReDogs lokaler, som finns i samma byggnad som Eskilstuna
Hundhall. Vi kommer att gå igenom sedvanliga årsmötespunkter, med val av ny
styrelse, genomgång av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och så vidare.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före klubbmötet (2 mars
2018) som sänds skriftligen till Kicki Sandell, Vallby Hornö 10, 745 98 Enköping
eller till sekreterare@whippetklubben.se.
Klubben bjuder på enklare förtäring med dryck i samband med klubbmötet. För
att vi inte ska behöva slänga mat så krävs föranmälan om mat senast den 19 mars
till kassor@whippetklubben.se med information om hur många som vill äta samt
eventuella allergier etc. Hjärtligt välkomna önskar SW:s styrelse.

SVENSKA AFGHANHUNDKLUBBEN - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
Tid: 		
Plats: 		
Information:
		
		
		
		

söndag 25 mars 2018
ca kl. 12.00
Stockholms Hundsportcenter, Runsavägen 10, Upplands Väsby. Lokal: Lady
I samband med SvVK’s utställning i Upplands Väsby. Årsmötet börjar ca kl 12.00
(30 minuter efter afghanhunds bedömningen är slut). Motioner och skrivelser
måste vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet, via mail till
styrelsen@svenskaafghanhundklubben.se, alternativt via post till: Annica
Klebrant-Lindholm, Stora Sundby Gård 5, 645 96 Stallarholmen.

		GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2018!
Betalningar
Medlemsavgifter 2018
Plusgiro 62 71 09-2
Fullbetalande medlem:
250 kr
IBAN SE68 9500 0099 6042 0627 1092
Valpgåvomedlemskap:
75 kr
BIC NDEASESS
Familjemedlemskap:
25 kr
Utländska medlemmar:
300 kr
		
FÖR ATT DELTA PÅ MÖTET MÅSTE DU VARA MEDLEM!
		Varmt välkommen!

HJORTHUNDKLUBBEN - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
söndag 25 mars 2018
Plats: 		
Upplands Väsby
Information:
Årsmöte kommer att hållas i samband med Svvk/östra:s utställning i Upplands
		
Väsby. Tid och lokal kommer att meddelas senare via mailutskick och på Face		book.
		
Varmt Välkomna önskar Styrelsen!

SVENSKA FARAOHUND OCH CIRNECO DELL’ETNA-KLUBBEN KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
söndag 25 mars 2018
Tid: 		
efter bedömningen
Plats: 		
Upplands Väsby
Information:
Årsmötet hålls i samband i samband med Svenska Vinthundklubbens utställning
		
i Upplands Väsby. Exakt plats för mötet meddelas efter rasernas bedömning.
		
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Motioner ska vara styrelsen skriftligt,
		
och undertecknade, tillhanda senast 4 mars och skickas till sekreterare Birgitta
		
Bärnsten, Tubbared Ekväg 4, 438 98 Hindås. Förslag till styrelsens samman		
sättning samt valberedning och revisor, lämnas till valberedningens samman		
kallande: Lars Hansson, lars.hansson09@gmail.com
		
OBS! I samband med årsmötet kommer även årsbästapriserna att delas ut.
		Välkomna!
		
Styrelsen Svenska faraohund- och cirneco dell´etnaklubben

GRAINS - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
söndag 25 mars 2018
Plats: 		
Upplands Väsby
Information:
Välkommen på ordinarie årsmöte 2018 (verksamhetsåret 2017) för Gemensamma
		
rasklubben för numerärt små raser inom Svenska Vinthundklubben, Grains.
		
Årsmötet hålls i samband med Svenska Vinthundklubben, östra avdelningens ut		
ställning. Vi kommer att öppna årsmötet efter att Grains raser (azawakh, chart
		
polski, galgo espanol, italiensk vinthund, magyar agar, podenco canario, podenco
		
ibicenco och sloughi) är färdigbedömda, och bör vara klara i god tid före finalerna.
		
Motioner skall vara inkomna och poststämplade senast 21 dagar innan årsmötet
		
till: Grains, c/o Larsson, Sparlösa Smedegården 1, 53490 VARA. Årsmöteshand		
lingar delas ut på plats, se gällande stadgar § 7, mom 2 (stadgarna finns på
		
www.grains.se). Kontaktuppgifter valberedningen: Sammankallande: Jörgen
		
Oinonen, jorgen@oinonen.se, Karin Hurtig, magicblues10@gmail.com, Pia
		
Hedman. Klubben bjuder på fika. Anmälan till Lena Larsson, lena@grains.se.
		VÄLKOMNA!
		
/Styrelsen i Grains

SVENSKA PODENGO Português Klubben KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
söndag 25 mars 2018
Tid: 		
Klockslag ej fastställt ännu, kommer att meddelas på klubbens hem- och FB sida.
Plats: 		
Stockholmshundsportcentrum AB, Runsavägen 10, 194 91 Upplands Väsby
Information:
Klubben bjuder på lättare förtäring. Svenska Vinthundklubben officiell utställning
		
på samma plats. Motioner skall vara SPPK:s sekreterare tillhanda senast 23 februari
		2018. Välkomna!

SVENSKA GREYHOUNDKLUBBEN - KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: 		
Tid: 		
Plats: 		
Information:
		
		
		
Valberedning:
		
		

lördag 31 mars 2018
efter bedömningen av greyhound
Malmö Mässhall (vid bedömningsringen för greyhound)
Årsmötet hålls i samband med Malmö internationella utställning efter att bedömningen av greyhound är klar. Dagordning enligt stadgarna. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet. Kom ihåg att medlemsavgifter
för 2018 ska vara betald före årsmötet till SvGK:s pg 437 58 17-6.
Annalena Almgren (sammankallande), e-post: annalena@epic.nu
Camilla Ritzman Broo, e-post: millan30.228@gmail.com
Marianne Ingemansson, e-post: grandsupernovas@spray.se

Svenska Vinthundklubben Östra avdelningen
inbjuder till medlemsaktivitet

Föreläsning med

Moa Persson
Lördag 3 och 10 februari 2018

på Veronicas Hundbyrå i Vallby Enköping.
Temat är anatomi och varför gör domaren så.
Pris 150 kr inklusive frukost och fika
Anmäl till Karin Lind <whippet@bredband.net>
Betala på PG 45 44 18 - 5
eller med Swish till 123 – 131 37 33

Välkomna!

Vinthundklubben Södra avdelningen inbjuder till inofficiell hundutställning
för alla raser i Laholmsortens Lantliga Ryttarförening i Ahla den 10 mars 2018.
Domare:
grupp 1 och 2:
grupp 3, 4, 7 och 8:
grupp 9:		
grupp 5, 6 och 10:

Annette Hellner
Jonas Öhrn
Viktoria Möller
Karin Sjöholm Östlund

Reservation för ev. domarändringar beroende på hur anmälningarna fördelar sig.
Klasser:		
Valp 4-6 mån
Valp 6-9 mån
Juniorklass 9-12 mån
Unghund 12-18 mån
Vuxna från 18 mån – 8 år,
Veteranklass > 8 år
Alla klasser kostar 200:- och insättes på plusgiro 4350156-8. Sista anmälningsdag och betalningsdag
den 18 februari 2018. Anmälan är bindande och ska åtföljas av betalning till vårt Plusgiro 435 01 56-8,
ange hundens namn, registreringsnummer och ras. Anmälan som inte följs av betalning kommer inte
att beaktas. Barn med hund och parklass kommer att hållas och anmäls på plats.
Anmälan via online:
Gå in på www.sodra.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.
Frågor: Christina Gustafsson 073-844 63 03 och Annelie Månsson 070-316 91 64 eller
aniema77@gmail.com.
Ingen P-avgift kommer att tas ut och katalog kostar 20:-.

Varmt välkommen!
Styrelsen i Vinthundklubben Södra

Svenska Vinthundklubben Norra avdelningen
inbjuder till officiell utställning i

Boden lördag 24 mars 2018
Utställningsplats: PEAB-travet

Domare:
Vakant:			
Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Irländsk varghund, Saluki, Skotsk
			hjorthund & Sloughi
Knut Blütecher, Norge:
Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund, Galgo español, Greyhound,
			
Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco,
			
Podengo portugués & Whippet
Anmälningsavgifter: 			
t.o.m. 19/2
20–26/2
Valpar 4-6 & 6-9 mån 		
170:- 		
220:Junior, Unghund, Bruks- & Öppen klass 280:-		
330:Championklass 			250:- 		300:Veteranklass 8-10 år 		
190:- 		
240:Veteraner över 10 år 		
Gratis! 		
Gratis!
ANMÄLAN: online på www.skk.se (E-TJÄNSTER, Internetanmälan)
eller skicka anmälan på SKK:s blankett till Anna Jönsson, Hovdsjö 170, 843 93 Bräcke
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: svvk.norra@gmail.com
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.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Poängkort kan endast användas som betalning vid anmälan på SKK:s blankett.
Avgiften sätts in på SvVK norras plusgiro: 63 28 29-8
IBAN: SE12 9500 0099 6026 0632 8298, BIC: NDEASESS
Hundens ras, reg.nr. och utställningsdatum ska anges vid betalning! Inga betalningar på plats!
PM, ringfördelning och nummerlappar skickas ut via e-post.
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:
Anna 070-6265165, Ulrica, 070-3102686, svvk.norra@gmail.com eller hemsidan www.norra.svvk.se
Hjärtligt välkomna!

Sista anmälnings- och betalningsdag: måndag 26 februari 2018
Vi reserverar oss för domarändringar.

SVENSKA WHIPPETKLUBBEN INBJUDER TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING

24 mars 2018 i Eskilstuna
DOMARE:
Arnaldo Cotugno, Italien, kennel
Sobresalto

SPECIALKLASSER ANMÄLS PÅ PLATS:
Det går att anmäla till följande
specialklasser på utställningen.

Reservdomare:
Elisabet Janzon, Sverige, kennel Wolf Tone

Barn med Hund / Junior handling
Barn med hund gäller ålder upp till 10 år
och Junior Handling gäller ålder 10-16 år.
25 kr/ekipage. Hunden behöver inte vara
anmäld till utställningen för att få delta i
Barn med hund och Juniorhandling.
Klassen är öppen för alla raser.

ANMÄLAN OCH SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Anmälan görs via SKK:s internetanmälan:
www.skk.se.
Inga efteranmälningar accepteras.
Sista anmälningsdag:
Måndag den 5 mars 2018, kl. 12.00
ANMÄLNINGSAVGIFTER:
Klasser
Valp 4-6 mån
Valp 6-9 mån
Juniorklass 9-18 mån
Unghundsklass 15-24 mån
Bruksklass > 15 mån
Öppenklass > 15 mån
Championklass >15 mån
Veteranklass > 8 år

Avgif
170:- kr
170:- kr
290:- kr
290:- kr
290:- kr
290:- kr
290:- kr
170:- kr

KRAV PÅ DELTAGANDE:
Vaccinationer enligt SKK:S Championatoch utställningsbestämmelser. För
deltagande krävs att samtliga ägare till
svensk hund är medlem i Svenska
Whippetklubben.
Inga valpar under fyra månader får vistas
på området.

Parklass
Två så lika hundar som möjligt. Hundarna
behöver inte vara anmälda till
utställningen och även hundar i valpklass
äger rätt att delta. 50 kr/par
Generationsklass
Minst 3 hundar i rakt nedstigande
generation. Hundarna behöver inte vara
anmälda till utställningen oavsett hur
många som deltar i klassen. Även hundar i
valpklass äger rätt att delta. 75 kr/klass
Betalning
Vi uppskattar om ni antingen betalar med
SWISH (123 452 50 36) eller har jämna
pengar
KONTAKT:
Jeannette Lindblad,
viceordforande@whippetklubben.se
073-0512771

Svenska Whippetklubben önskar dig en trevlig dag och lycka till!!!

Svenska Vinthundklubben Östra avdelningen
inbjuder till officiell utställning Upplands Väsby
söndag 25 mars 2018
Domare
Arnaldo Cotugno, Italien Borzoi, Saluki, Irländsk Varghund
Iren Naarits, Estland
Greyhound, Skotsk Hjorthund, Afghan, Galgo Español
Chris Paschopoulos, Cypern Italiensk Vinthund, Whippet, övriga raser
Reservdomare Åke Cronander
Differentierade anmälningsavgifter. Sista anmälnings- och betalningsdatum: 6 mars 2017. Tänk på att
SKK:s onlineanmälan stänger kl. 12.00. För sent inkommen anmälan/betalning returneras.
Katalog säljs för reducerat pris via internetanmälan.
Avgifter					T.o.m. 2018-02-28		T.o.m. 2018-03-06
Babyklass 4–6 månader
					180 kr			230 kr
Valpklass 6–9 månader
Juniorklass 9–18 månader
Unghundsklass 15–24 månader		
					290 kr			340 kr
Bruksklass & Öppen klass 15 månader och äldre		
Championklass 15 månader och äldre
Veteranklass 8 år och äldre			

230 kr			

280 kr

Anmäler gör Du ”on-line” på www.skk.se (våra e-tjänster, internetanmälan) eller sänder SKK’s
blankett till: Kristín Kristvinsdóttir, Allévägen 21, 762 51 Rimbo
Poängkort som betalning kan endast användas vid anmälan via SKK´s blankett.
Anmälningsavgiften insättes på SvVK Ö Pg 45 44 18 – 5
IBAN - SE87 9500 0099 6026 0454 4185, BIC – NDEASESS
Upplysningar Malin Westlie tel. 070-797 96 00 eller e-post support@ostra.zendesk.com
Medlemskap i Svenska Vinthundklubben är obligatoriskt för samtliga ägare till svenskägd hund
anmäld i officiell klass. Komplett information om gällande utställningsbestämmelser får Du i
SKK’s ”Tävlings- och Championat-bestämmelser” finns på www.skk.se eller beställes från SKK.
Vaccination enligt SKK´s regler.

Välkomna!

Svenska Vinthundklubben Norra avdelningen
inbjuder till officiell utställning i

Sundsvall lördag 7 april 2018
Utställningsplats: Nordichallen

Domare:
Ian Finney, Irland: 		
Tanya Ahlman-Stockmari, Finland:
				
Christophe Coppel, Frankrike:
				

Irländsk varghund & Saluki
Cirneco dell’ Etna, Faraohund, Italiensk vinthund, Podenco
canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués & Whippet
Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Chart polski, Galgo español,
Greyhound, Magyar agar, Skotsk hjorthund & Sloughi

Anmälningsavgifter: 		
t.o.m. 5/3
6–12/3
Valpar 4-6 & 6-9 mån 		
170:- 		
220:Junior, Unghund, Bruks- & Öppen klass 280:-		
330:Championklass 			250:- 		300:Veteranklass 8-10 år 		
190:- 		
240:Veteraner över 10 år 		
Gratis! 		
Gratis!
ANMÄLAN: online på www.skk.se (E-TJÄNSTER, Internetanmälan)
eller skicka anmälan på SKK:s blankett till Helena Magnusdotter, Svarvarböle 708, 860 35 Söråker.
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: svvk.norra@gmail.com
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.
ANMÄLNINGSAVGIFT: Poängkort kan endast användas som betalning vid anmälan på SKK:s blankett.
Avgiften sätts in på SvVK norras plusgiro: 63 28 29-8
IBAN: SE12 9500 0099 6026 0632 8298, BIC: NDEASESS
Hundens ras, reg.nr. och utställningsdatum ska anges vid betalning! Inga betalningar på plats!
PM, ringfördelning och nummerlappar skickas ut via e-post.
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.
Upplysningar:
Helena 070-2652797, Anna 070-6265165, svvk.norra@gmail.com eller hemsidan www.norra.svvk.se
Glöm inte VNKK:s nationella utställning i Nordichallen, Sundsvall, söndag 8/4!
Hjärtligt välkomna!

Sista anmälnings- och betalningsdag: måndag 12 mars 2018
Vi reserverar oss för domarändringar.

Svenska Irländsk Varghund Klubben
inbjuder till inofficiell utställning för alla raser från 4 månader
Lördagen den 7 april 2018 i Floby Ridhus

Domare:
Ing-Mari Johansson: grupp 1, 2 och 5
Charlotte Andersson: grupp 3, 4, 9 och 10
Inge Hansen: grupp 6, 7, 8
Reservation för domarändring
Klasser:

Valpar 4-6 månader
Valpar 6-12 månader
Vuxen från 1 år
Veteran från 8 år

Anmälan:

http://www.mgevents.se
Har du inte internet kan anmälan göras per post till Ellinor Jonsson, Grossbolstorp 2,
667 31 Forshaga, eller till ellinorjonsson0081@gmail.com
Vid anmälan var vänlig uppge: ras, registreringsnummer, vilken klass hunden anmäls i,
hundens titel, namn, kön, födelsedatum, reg.nr, far och mor samt deras titlar, uppfödare
och ägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Sista anmälnings- och betalningsdag är den 18 mars 2018. Anmälan är bindande.

Avgift:

200 kr per hund sätts in på Svenska Irländsk Varghund Klubbens bankgiro 251-5351.
Ange det kontrollnummer du fått från MG Events eller hundens registreringsnummer på
din betalning.

Information:

Har du frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen
att kontakta Ellinor Jonsson, 073-406 38 02, eller Lisen Ekström, 0500-44 21 13.

Vägbeskrivning:

Adress: Ullenevägen 43, Floby
Från E20. Strax utanför Vara, avfarter mot Trollhättan-Falköping riksväg 47.
Kör mot Falköping. Tag första avfarten (höger) mot Floby. Strax innan Floby
(skyltat) på höger sida ligger ridhuset.
Från Falköping. Kör riksväg 47 mot Trollhättan ca 15 km. Tag andra avfarten
vänster mot Floby, sedan som från E20.
Från Vårgårda väg 181. Sväng vänster mot Floby, kör rakt genom samhället.
Vid skylten Reningsverk och Ridhus, sväng vänster.

Servering finns under utställningen. Hjärtligt välkomna!

LCK Södra och LCK Bråviken i samarbete med PKLC inbjuder till
nationellt LC-prov 7-8/4-2018
PROVPLATS
Hovdala
DOMARE
Ännu ej tillsatta
MAX ANTAL HUNDAR
Inget maxantal då provet är EM-kvalificerande. Vi kommer att genomföra provet på två banor.
PRELIMINÄR RASFÖRDELNING
Lördag: Cirneco dell’ etna, Basenij, Italiensk Vinthund Int, Italiensk Vinthund Nat, Whippet Int,
Podengo Portugues, Whippet Nat.
Söndag: Irländsk Varghund, Skotsk Hjorthund, Greyhound, Galgo Espanol, Azawakh, Podenco
Ibicenco, Saluki, Afghanhund, Borzoi, Faraohund, Sloughi.
Raser kan ev. komma att byta dag vid låg/hög anmälningssiffra vilket kommer att meddelas inom 7
dagar efter anmälningstidens utgång.
ANMÄLAN
Första anmälningsdag: 27/2 kl 1800 - 2018, sista anmälningsdag: 20/3 kl 1800 - 2018
Anmälan sker online på SvVK hemsida. 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. Har du inte fått
en bekräftelse, hör av dig till hotisle@swipnet.se. Anmälningar via post, e-post och telefon mottages ej,
men vi hjälper dig gärna om du är osäker, se kontaktpersoner nedan. Betalning av anmälningsavgiften
SKALL ske samtidigt med anmälan. Anmälan är bindande. För utländsk hund som inte tidigare tävlat
i Sverige måste kopia på stamtavla skickas till reg@skk.se ange Lure Coursing som orsak.Detta ska ske
före eller i samband med anmälan till prov.
For foreign dogs, a copy of the proof of registration including origin information must be sent to reg@skk.se
please state Lure Coursing as the reason. This should be done before or in connection with the trial entry.
INMÄTNING WHIPPET OCH ITALIENSK VINTHUND
Hundarna skall vara inmätta innan anmälan. Inmätning som skett mellan anmälan och prov innebär
ingen förändrad status för hunden, hunden deltar i NATIONELLT prov.
ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 300 SEK. Anmälningsavgift sätts in samtidigt med anmälan på LCK Bråvikens
plusgiro 84 33 68-2. Hundens ras, registreringsnummer och namn ska anges vid betalning! Gärna en
hund per betalning (för att underlätta för kontroll och bokföring). Utländska utställare ombeds betala
via (foreign participants, please use IBAN): IBAN SE39 9500 0099 6026 0843 3682, BIC NDEASESS
OBS! Inga betalningar på plats. Vid eventuell återbetalning avdrages 40:- för administrativa kostnader,
gäller endast skadad hund och löptik.
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 inskickas också en kopia på originalstamtavlan vid anmälan. Deltagande hundar ska bära egen munkorg
och lc-täcke.
ÖVRIG INFORMATION
Se hemsidan www.svvklc.se eller e-posta till hotisle@swipnet.se. 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).

LCK Södra
LCK Södra

INBJUDER
TILL NATIONELLT
INBJUDER
TILLLC-PROV
NATIONELLT
14-15 april 2018 Hovdala, Hässleholm

LC-PROV

14-15 april 2018 Hovdala, Hässleholm

Domare: Vakant

Domare: Vakant

MAX ANTAL HUNDAR
MAX
ANTAL HUNDAR
Inget maxantal enligt LCK Södras beslut.

Inget maxantal enligt LCK Södras beslut.
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Utländska deltagare ombedes betala via:
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KRAV FÖR DELTAGANDE
Giltigt fastklistrat årsmärke på den gamla typen av licensbok eller den nya blå licensboken. Vaccinationer enligt SKK:s championat 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 utlandsregistrerade hundar inskickas en kopia på original stamtavlan till SKK vid anmälan.
Deltagande hundar ska bära egen munkorg och LC-täcke i färgerna vit eller rött utan siffror.
ÖVRIG INFORMATION
Provet är EM-kvalificerande. Frågor om anmälan och betalning: Agnes Malmström
lcksodraanmalan@gmail.com. Frågor om provplats m.m: Thomas Ankarås
ordforande@vklcs.svvklc.se. Uppdateringar av snabbt förändrad information sker via Facebook:
https://www.facebook.com/VKLCsodra och LCK Södras hemsida: http://www.vklcs.svvklc.se/
SvVK:s lure coursing-regler och lure coursing-anvisningar är de reglement som gäller under provdagarna och dessa hittar ni på www.svvklc.se. Arrangören förbehåller sig rätten att med kort varsel ställa in
provet om yttre omständigheter så kräver (exempelvis väder). Reservation för eventuell domarändring.

LCK Bråviken inbjuder till nationellt LC-prov,
12-13 maj 2018 på Bronäs gård, Katrineholm
DOMARE
Lars-Göran Larsson och vakant
MAX ANTAL HUNDAR
200 stycken.
PRELIMINÄR RASFÖRDELNING
Lördag: cirneco d’ell etna, galgo español, whippet
Söndag: övriga raser
Raser kan ev. komma att byta dag vid låg/hög anmälningssiffra vilket kommer att meddelas inom 7
dagar efter anmälningstidens utgång.
ANMÄLAN
• Första anmälningsdag: 19 mars 2018 kl 18.00 - sista anmälningsdag: 16 april 2018 kl 18.00. Obs!
“Först till kvarn” 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.
• För utländsk hund som inte tidigare tävlat i Sverige måste kopia på stamtavla skickas till reg@skk.se
Detta ska ske före eller i samband med anmälan till prov.
For foreign dogs, a copy of the proof of registration including origin information must be sent to
reg@skk.se This should be done before or in connection with the trial entry.
• 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 kontaktperson nedan.
ANMÄLNINGSAVGIFT
300 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. 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.
ÖVRIG INFORMATION
Frågor om anmälan & betalningar: Annika Janson 073-7765073, hotisle@swipnet.se
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.

Svenska Vinthundklubben Södra avdelningen inbjuder till
officiell utställning i Hässleholm lördagen den 19 maj 2018.
Utställningsplats:
Hässleholmsgården i Hässleholm, Hovdalavägen 303.
Domare:
Heinz Anschober, Österrike - Whippet och Italiensk vinthund
Sofie Krigholm, Sverige - Saluki, Farao och Greyhound
Ludovica Salomon, Italien - Irländsk varghund, Hjorthund, Galgo Espanol, Azawakh, Sloughi, Chart
Polski och Magyar Agar
Wim Wiersma, Holland - Borzoi, Afghan, 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:
27 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.sodra.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 NORRA inbjuder till nationellt LC-prov
lördagen den 9 juni Västernorrland
DOMARE
Yvette Charlesdotter och Marie Jarl
MAX ANTAL HUNDAR
100 hundar/dag.
Anmälan enligt “först till kvarn” enligt ”Regler för lure coursing-prov”, anmälan stängs då fullt antal
hundar inkommit.
PRELIMINÄR RASFÖRDELNING
Provet hålls under endast en dag.
ANMÄLAN
Första anmälningsdag: 30 april 2018 kl 18.00, sista anmälningsdag: 21 maj 2018, 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 kontaktperson nedan.
OBSERVERA att ENDAST anmälan gjord under anmälningstiden är giltig, alla anmälningar gjorda
senare kommer att strykas enligt ”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 till Agneta Österberg eastern.hill@hotmail.com 070-322 46 02, om du inte fått bekräftelse på några
dagar efter anmälan och betalning gjorts.
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 betalar via: IBAN
SE8680000842029232915729, BIC SWEDSESS. OBS! Inga betalningar på plats.
ÅTERBETALNING
För återbetalning av anmälningsavgift kräver LCK 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.
KRAV FÖR DELTAGANDE
Giltigt fastklistrat årsmärke på (gamla) licensboken eller den blå 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 kopia på registreringsbevis skickas till Svenska Kennelklubben,
epost: reg@skk.se såvida de inte redan finns i deras databas.
For foreign dogs, a copy of the registration certificate must be sent to the Swedish Kennel Club in connection with the entry to reg@skk.se unless the dog is not already in their database.
Deltagande hundar ska bära egen munkorg och täcke. OBS! Endast rött eller vitt täcke utan siffror
och/eller text.
ÖVRIG INFORMATION
Vid eventuella frågor, Agneta Österberg eastern.hill@hotmail.com 070-322 46 02
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.

Nordiska Kennel Unionen
text Malin Åberg

- och nordisk utställning

Nordiska Kennel Unionen (NKU) har framarbetat en helt ny utställningstyp, nordisk utställning. Det kommer att arrangeras nordiska utställningar i Sverige, Finland, Norge,
Danmark och Island. Det kommer då att utdelas nordiska cert och det nordiska utstälningschampionatet kommer att ändras.
Arrangör
Varje nordiskt land har rätt att organisera fem
nordiska utställningar, men måste ha minst en
varje år. Varje land har även rätt att därtill arrangera en utställning för varje 5000 registrerade
hundar. Registreringsantalet året innan gäller vid
ansökan.
En nordisk utställning kan inte samtidigt vara en
FCI internationell utställning.
Nordisk Vinnarutställningen måste vara en nordisk utställning. Katalogen på dessa utställningar
måste tydligt vara märkta med NKU-logon och
med följande text; ”Nordic Kennel Union”.
Klasser
Ett nordiskt utställningscertifikat kan utdelas till
hundar som deltar i följande klasser;
• Juniorklass
• Unghundsklass
• Bruksklass
• Öppen klass
• Championklass
• Veteranklass
Klasser där nordiskt utställningscertifikat inte
kan utdelas;
• Baby valpklass
• Valpklass
Nordiska utställningscertifikat
Endast ett nordiskt utställningscertifikat för varje
kön utdelas i varje ras - i enlighet med den nationella kennelklubbens utställningsregler.
Alla raser som är erkända av NKU kan vinna
nordiskt utställningscertifikat. Certifikatet tilldelas vinnare i bästa hanhunds-/tikklass, och reserv certifikat till delas den nästa bästa hunden i

bästa hanhunds-/tikklass.
Det nordiska utställningscertifikatet kommer att
utdelas av tjänstgörande domare. Den slutgiltiga
bekräftelsen fås av den nationella kennelklubben.
Efter utställningen bekräftar den nationella kennel klubben det nordiska utställningscertifikatet.
Om det visar sig att hunden redan har den nordiska utställningschampionatet vid datum för utställningen eller att dess resultat stryks, tilldelas
certifikatet till hunden som vunnit reserv certifikat. Certifikatet kan inte överlåtas vidare än så.
Vid nordiska utställningar kommer även nationella certifikat att utdelas.
Domare
Vid nordiska utställningar måste minst hälften av
alla domare på utställningen komma från minst
tre nordiska länder.

Nordisk utställningschampion
Det nya nordiska utställningschampionatet
(NORDICCH) ersätter det tidigare nordiska
utställningschampionatet (NORD UCH), som
krävde nationella championtitlar från tre nordiska länderna.

Nordisk Kennel Union
Nordisk Kennelunion (NKU) är en samarbetsunion mellan de nordiska ländernas nationella kennelklubbar, som var och en för
stambok över de hundraser som registreras i
de enskilda länderna. Sedan 1956 har Nordisk
Kennel Union, NKU, varit ett forum för samarbete mellan de nordiska kennelklubbarna.
NKU arbetar också för att samordna och utveckla hundsport och utställning i Norden.
NKU:s medlemsorganisationer:

Så här blir hunden nordisk utställningschampion
(NORDICCH):
• Hunden måste vara nationell champion i det
land hunden är registrerad i
• Hunden måste ha erövrat tre nordiska utställningscertifikat i tre olika* nordiska länder, utdelade av tre olika domare. Minst ett av certifikaten måste erövras då hunden är minst 24 månader gammal.
* Island undantas regeln om tre olika nordiska länder på grund av Islands karantänregler. Istället kan
alla tre certifikaten erövras, av tre olika domare, i
Island.

• Dansk Kennel Klub
• Hundaræktarfélag Islands (Islands kennel
klubb)
• Norsk Kennel Klub
• Suomen Kennelliitto (Finska Kennelklubben)
• Svenska Kennelklubben

Ansökan om nordiska championatet måste inskickas till kennelklubben i det land hunden är
registrerad. Om hunden är registrerad i något
land utanför Norden, skickas ansökan till det
lands kennelklubb där senaste certifikatet erövrades.
De gamla och den nya reglerna för det nordiska
utställningschampionatet kommer att tillämpas
parallellt. Från och med 1 januari 2020 kommer
endast de nya reglerna att gälla.

De nordiska utställningarna börjar anordnas
2018.
Nordiska Kennel Unionens hemsida;
www.nordic-kennel-union.com

Kalender över 2018 års nordiska utställningar
(med reservation för ev fel)

4 & 6 januari
17-18 februari
16-18 mars
7-8 april
5 maj		
11 maj		
12-13 maj
12-13 maj
19-20 maj
19-20 maj
26-27 maj
2-3 juni
9 juni
9-10 juni		
16-17 juni
16-17 juni
29-30 juni

My Dog 1 Göteborg, Sverige
Bø, Norge
Strängnäs, Sverige
Hordaland, Norge
Tammerfors, Finland
Roskilde, Danmark
Uleåborg, Finland
Lidköping, Sverige
Hässleholm, Sverige
Hamina, Finland
Österbybruk, Sverige
Drammen, Norge
Reykjavik, Island
Vänersborg, Sverige
Kotka, Finland
Rovaniemi, Finland
Gällivare, Sverige

6 juli		
Tvååker, Sverige
21-22 juli		
Köping, Sverige
28-29 juli		
Ransäter, Sverige
4 augusti		
Kuopio, Finland
4-5 augusti
Billund, Danmark
4-5 augusti
Svenstavik, Sverige
18-19 augusti
Norrköping, Sverige
25-26 augusti
Reykjavik, Island
25-26 augusti
Riihimäki, Finland
1-2 september
Sandviken, Sverige
6-7 oktober
Harstad, Norge
10 november
Jyväskylä, Finland
16 november
Lillestrøm, Norge
25-26 november Reykjavik, Island
8-9 december
Stockholm Hundmässa,
		Sverige
15 december
Helsingfors, Finland

Vinthunden

ÅRSBOKEN 2017
Hej medlemmar!

Precis som förra numret av årsboken, är vår förhoppning att kunna leverera en lika uppskattad årsbok
under våren 2018. Men en bra årsbok görs inte enbart av hårt arbete hos redaktionen utan vi måste
även få relevant och intressant material att fylla den med. Rasklubbar, avdelningar och LC-klubbar
samlar in material till sina sidor, där bland annat årskrönikor, topplistor, resultat från specialer och
prov presenteras.

Artiklar

Har du bra idéer på artiklar som skulle passa årsboken, eller har du något du själv skulle vilja skriva om
så tveka inte att höra av dig med förslag på e-post: vinthunden@svvk.se

Annonser

En bra årsbok behöver också vackra annonser och naturligtvis tror vi att du vill synas i den och berätta
om året som gått, eller kanske om den valpkull du planerar. Färdiga annonser eller bokning av annonsutrymme skickar du till redaktionen e-post: vinthunden@svvk.se
Lize Edland, vår annonsredaktör, finns tillgänglig i redaktionen om du behöver ha hjälp med att utforma din annons. Hon svarar även på frågor om storlek och kvalitet om du själv vill göra din annons.
Deadline på annonser är satt till den 15 februari 2018.

Annonspriser (medlemmar)

Helsida 800 kronor
Inre omslag 1000 kronor
Baksida 2000 kronor
Två helsidor för endast 1200 kronor (400 kronor i rabatt!)
Betalning för din annons gör du till SvVK:s plusgiro 9 77 04-1
för betalningar från utlandet använd IBAN SE74 8000 0848
0698 4185 2446

Presentation av titlar

Vi kommer även att presentera svenskägda eller svenskuppfödda hundar som har vunnit följande titlar; FI V (FI JV, FI
VV), DK V (DK JV, DK VV), NO V (NO JV, NO VV), NORD
V (NORD JV, NORD VV), EU W (EU JW, EU VW) samt WW
(J WW & V WW). Dessutom kommer alla hundar som har
blivit SE V-17, SE JV-17 eller SE VV-17 att presenteras oavsett
ägare/uppfödare. Bild på hunden skickas till
vinthunden@svvk.se senast 31 januari 2018.

Vinthunden
Årsbok 2016

tidskrift om vinthundar utgiven av Svenska Vinthundklubben, nr 2/2017

Bilder rättigheter mm.

Tänk på att bilder som ska tryckas ska hålla tillräckligt hög standard för att bli bra i tryck. En tumregel
är att bilderna är 300 dpi i 100%. Redaktionen granskar alla bilder som kommer in och påtalar när
bilderna inte håller för tryck. Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera bilder som inte anses hålla
för tryck.
Det är också viktigt att man anger vem som har fotograferat, utan fotografens namn kommer bilden
inte att tryckas, lika viktigt är det att man har fått tillstånd att använda bilden.
Redaktionen kommer att anta att alla bilder som kommer oss tillhanda är godkända för användning
och vi tar inget ansvar för bilder som kommer redaktionen tillhanda utan fotografens tillstånd utan det
ansvaret åligger den som har sänt in bilden.

Manusstopp

Artiklar: 31 december 2017
Vinnarbilder: 31 januari 2018
Annonser: 15 februari 2018
Redaktionskommittén
e-post: vinthunden@svvk.se
Per Hedlund, Malin Åberg, Jörgen Oinonen och Lize Edland

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
15 mars 2018

