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KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR 2023
Officiella utställningar inom Svenska Vinthundklubben

25/3 Boden  SvVK/Norra    PM i detta nummer
25/3 Eskilstuna Svenska Whippetklubben   PM i detta nummer
2/4 Enköping  SvVK/Östra    PM i detta nummer
15/4 Sundsvall  SvVK/Norra    PM i detta nummer
13/5 Hässleholm SvVK/Södra    PM i detta nummer
27/5 Gimo  Svenska Salukiringen
11/6 Vännäs  SvVK/Norra
24/6 Vårgårda  SvVK/Västra
24/6 Vårgårda  Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna klubben
27/6 Kristianstad Svenska Salukiringen
28/6 Kristianstad Svenska Salukiringen
15/7 Kristinehamn Svenska Irländsk Varghundklubben
15/7 Råneå  SvVK/Norra
28/7 Apalby  SvVK/Östra
29/7 Apalby  SvVK/Östra
30/7 Apalby  Svenska Afghanhundklubben
30/7 Apalby  Borzoi-Ringen
30/7 Apalby  Svenska Farahund och Cirneco dell’Etna klubben
30/7 Apalby  GRAINS
30/7 Apalby  Svenska Greyhoundklubben
30/7 Apalby  Svenska Podengo Portuguesklubben
30/7 Apalby  Svenska Salukiringen
5/8 Svenstavik SvVK/Norra
18/8 Bjurholm  SvVK/Norra
16/9 Lund  SvVK/Södra
16/9 Vårgårda  SvVK/Västra
17/9 Vårgårda  GRAINS
17/9 Vårgårda  Svenska Podengo Portuguesklubben
17/9 Vårgårda  Svenska Whippetklubben
15/10 Enköping  SvVK/Östra
21/10 Boden  SvVK/Norra
21/10 Eskilstuna Svenska Whippetklubben

KOMMANDE LURE COURSING-PROV 2023
15-16/4    LCK Södra   PM i detta nummer
6-7/5   LCK Norra   PM i detta nummer
20-21/5   LCK Svealand   PM i detta nummer
29/6-2/7 Kristianstad INT VM 2023
5-6/8 Katrineholm INT LCK Bråviken
19-20/8   LCK Norra
9-10/9   LCK Västra
23-24/9   LCK Bråviken
30/9-1/10  LCK Södra

Med reservation för ev ändringar och felskrivningar.

MANUSSTOPP NÄSTA PM-NUMMER 15 mars 2023



SvVK NORRA AVDELNINGEN

Kallelse till digitalt årsmöte
Datum:  Söndag 19 mars 2023
Tid:  11.00
Plats:  Digitalt årsmöte

Valberedning: Helena Magnusdotter 070 2652797 (sammankallande) 

Information: 
Motioner till årsmötet skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast 20 feb 2023. Motio-
ner skickas till Ingela Näslund, Krånge 318, 881 94 Sollefteå eller via e-post sekreterare@
norra.svvk.se.
Är ni intresserade av att delta kan ni redan nu skicka en intresse-anmälan via 
http://bit.do/svvknorra eller via QR-koden:
OBS! Ingen bindande anmälan utan enbart en intresseanmälan.
Mer info kommer på SvVK Norras hemsida, norra.svvk.se.
LCK Norras årsmöte kommer att hållas digitalt i anslutning till detta. 

Välkomna!
OBS! SvVK Norras utställning i Boden lördag den 25 mars! Se PM på annan plats i tidningen.

SvVK ÖSTRA AVDELNINGEN

Kallelse till ordinarie årsmöte
Datum: 19 mars 2023
Tid: kl. 12.00
Plats: Föreninglokalen
 Skolgatan 6
 195 34 Märsta

Karta kommer att finnas på vår hemsida inför årsmötet.

Motioner lämnas skriftligen till styrelsen senast 26 februari: 
Madelene Lönn, Lärkvägen 7, 749 62 Örsundsbro eller e-post sekreterare@ostra.svvk.se

Hemsida: https://ostra.svvk.se

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

ÅRSMÖTESKALLELSER - AVDELNINGAR



SvVK SÖDRA AVDELNINGEN 

Kallelse till digitalt årmöte
Datum:  Lördag 4 februari 2023
Tid:  13:00
Plats:  Digitalt
Valberedning: Stine Winther, sammankallande, STINE@winther-trampedach.dk

Observera för att kunna rösta på mötet så måste medlemsavgiften vara betald. Motioner 
skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet.

Intresseanmälan skickas till sekreterare@sodra.svvk.se senast lördag 28 januari 2023
Mer information kommer att finnas på SvVK Södras hemsida och facebook.

SvVK VÄSTRA AVDELNINGEN

Kallelse till årsmöte 
Datum:  lördagen den 4 mars 2023
Tid:  kl 12.00
Plats:  Skaraborgs kennelklubb, Håkantorp. Adress: Stinsvägen 13, Vara.

Observera att för att kunna rösta på mötet så måste medlemsavgiften vara betald. Motioner 
ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet.

SvVK Västras valberedning: Håkan Lind (sammankallande) hakanlind9@gmail.com, Jör-
gen Oinonen jorgen@oinonen.se, Maria Weinehall.

Klubben bjuder på fika.
Anmäl ditt deltagande till: Lena Larsson på mail ordforande@vastra.svvk.se Varmt välkomna!

Styrelsen i Svenska Vinthundklubbens västra avdelning

ÅRSMÖTESKALLELSER - AVDELNINGAR



LCK NORRA

Kallelse till digitalt årsmöte
Datum:  Söndag 19 mars 2023
Tid:  12.15
Plats:  Digitalt 

Valberedning: Hans-Åke Donnersvärd 070-342 82 92 (sammankallande) 

Information: 
Motioner till årsmötet skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast 20 feb 2023. Motio-
ner skickas till Maria Jonsson, Rödövägen 6, 835 41 Dvärsätt eller via e-post sekreterare@
lckn.svvk.se.

Är ni intresserade av att delta kan ni redan nu skicka en intresse-anmälan via http://bit.do/
lcknorra_2023 eller via QR-koden:
OBS! Ingen bindande anmälan utan enbart en intresseanmälan.
Mer info kommer på LCK Norras hemsida, https://lckn.svvk.se/.

SvVK Norras årsmöte kommer att hållas digitalt i anslutning till detta. 

Välkomna!

LCK SVEALAND

Kallelse till LCK Svealands årsmöte 2023
Datum: den 11 mars 2023

Plats och tid för årsmötet kommer att meddelas i en mer omfattande kallelse, så fort det är 
fastställt, på klubbens webbsida och Facebookgrupp.

Sammankallande för valberedning är Magnus Gyllin, magnus.gyllin@gmail.com

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet. Motioner skickas till: 
ankaraas@hotmail.com

För att kunna rösta på mötet så måste medlemsavgiften vara betald. Välkomna!
Styrelsen i LCK Svealand

ÅRSMÖTESKALLELSER - LURE COURSINGKLUBBAR



LCK BRÅVIKEN

Tid: Söndag den 5 mars 2023 kl 11.00
Plats: Digitalt årsmöte via Zoom

Deltagande i årsmötet anmäls senast 26 februari 2023 till ordforande@lckb.svvk.se
Ange i mailet ditt namn, mailadress och medlemsnummer i SvVK.
 
Årsmötet kommer att hållas den 5 mars 2023 kl 11.00. Det blir ett digitalt årsmöte som 
kommer att hållas via Zoom och för att kunna delta behövs en smartphone, surfplatta eller 
dator med mikrofon och kamera. Viktigt är också att ha en stabil uppkoppling mot Internet. 
Du behöver också ladda ner Zoom appen före mötet. Länk till nedladdning av Zoom samt 
länk till mötet kommer att skickas ut senare via mail.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas via mail ut till de som anmäler sig till mötet.

Har du några frågor gällande årsmötet, kontakta ordförande på ordforande@lckb.svvk.se

Har du funderingar eller förslag på namn till nya styrelsemedlemmar, kontakta valbered-
ningens sammankallande Lena Roth på mail lena.r@live.se 
Välkommen!

LCK VÄSTRA

Tid: Den 19 februari kl 13.00
Plats: Digitalt via ZOOM eller Teams

Motioner skall vara styrelsen skriftligt till handa senast 5 februari. Skickas till Josefin Kull-
berg, Flahall 201, 43898 Hindås

Årsmöteshandlingarn kommer läggas ut på hemsidan.
Anmälan till årsmötet till sekreterare@lckv.svvk.se ni kommer få länk till mötet tillsam-
mans med årsmöteshandlingarna via mail.

Observera att medlemsavgiften måste vara betald för att ha rösträtt på mötet.

LCK V hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

ÅRSMÖTESKALLELSER - LURE COURSINGKLUBBAR



 LCK Södra 

Kallelse till årsmöte den 18 mars 2023

Plats: Klingavälsgården, Klingavägen 20-50, 27564 Blentarp  (55°35’45.6”N 13°39’02.1”E)
Tid: 18 mars kl 10:00

För att delta på mötet krävs att medlemsavgiften är betald.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet (den 25 februari) och 
skickas till sekreterare@lcks.svvk.se.

Valberedningen: Christiaan Dirksen (sammankallande), christiaan@cdirksen.se 

Efter årsmötet blir det hundpromenad och därefter bjuder avdelningen på lunch.

Varmt Välkomna!

ÅRSMÖTESKALLELSER - LURE COURSINGKLUBBAR



BORZOI-RINGEN 

Kallelse till ordinarie årsmöte
Datum: 19 mars 2023
Tid:  kl. 10.00
Plats:  Fagersta Hundcenter i Fagersta

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26 februari. Mejlas till info@borzoi-ringen.
com
 
Efter årsmötet kommer en inofficiell rasspecial anordnas. Mer information kommer läggas 
ut på hemsidan och Facebook.
 
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

SVENSKA AFGHANHUNDKLUBBEN

Vi hälsar alla medlemmar i svenska Afghanhundklubben välkomna att delta på vårt Årsmöte.

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom söndagen den 12 mars 2023 kl 13.00

För att delta i mötet ska medlemsavgiften vara betald och anmälan om deltagande senast den 5 mars 
2023 till kassor@svenskaafghanhundklubben.se. 
Alla som anmält sig till mötet kommer att få närmare information via mail. 
Motioner och skrivelser måste vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari 2023, via mail till sekre-
terare@svenskaafghanhundklubben.se alternativt med post till Helena Wiström, Rusthållarevägen 18, 
Lgh 1002, 192 78 Sollentuna.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan https://svenskaafghanhundklubben.se/

GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2023!
Medlemsavgifter 2023
Fullbetalande medlem  250 kr
Familjemedlemskap    25 kr
Utländska medlemmar  300 kr
Valpgåvomedlemskap     75 kr
Valpgåvomedlemskap utland           100 kr

VARMT VÄLKOMNA!

ÅRSMÖTESKALLELSER - RASKLUBBAR

Betalning till:
PlusGiro  62 71 09-2
IBAN:   SE68 9500 0099 6042 0627 1092
BIC:   NDEASESS



GRAINS

Kallelse till årsmöte i GRAINS
Tid:  18 februari 2023 kl 12.00
Plats: Digitalt årsmöte via Zoom
Deltagande i årsmötet anmäls senast 11 februari 2023 på sekreterare@grains.nu 

Årsmötet kommer att hållas den 18 februari 2023 kl 12.00 Det blir ett digitalt årsmöte som 
kommer att hållas via Zoom och för att kunna delta behövs en smartphone, surfplatta eller 
dator med mikrofon och kamera. Viktigt är också att ha en stabil uppkoppling mot Internet. 
Man behöver också ladda ner Zoom appen före mötet. 
Länk till nedladdning av Zoom samt länk till mötet kommer att skickas ut senare. 
Vänligen notera att om du vill delta i årsmötet måste du anmäla detta till mailadress 
sekreterare@grains.nu senast den 11 februari 2023.

Har du några frågor gällande årsmötet, kontakta sekreteraren på sekreterare@grains.nu
eller ordförande på ordforande@grains.nu

Har du funderingar eller förslag på namn till nya styrelsemedlemmar, kontakta Ann-Sofie 
Jangmark, mailadress: jannsofie@hotmail.com

Välkommen! 

ÅRSMÖTESKALLELSER - RASKLUBBAR

SVENSKA FARAOHUND OCH CIRNECO DELL’ETNA-KLUBBEN 

Hälsar alla varmt välkomna att delta på ÅRSMÖTE den 15 mars 2023 klockan 19:00
Årsmötet kommer att ske via Zoom. 
Därav behövs en egen digital enhet för att kunna medverka på mötet.
Sista anmälningsdagen för att medverka på årsmötet är senast den 8 mars. Anmälan görs 
till Viktor Svanqvist. Mail: vicke.svanqvist89@gmail.com

Årsmötesförhandlingar skickas ut enlisgt rasklubbens stadgar.
Motioner ska vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 22 februari och skickas till 
sekreterare Viktor Svanqvist, Granbackavägen 37, 64635 Gnesta. Motioner kan också 
skickas in med mail till vicke.svanqvist89@gmail.com senast 22 februari, men den måste 
då även skickas in underskriven med post eller lämnas personligen innan Årsmötet för att 
motionen ska vara giltig.
Förslag på styrelsemedlemmar skickas till Jörgen Oinonen sammankallande i valbered-
ningen mail: Jorgen@oinonen.se

PS! Glöm inte att betala in ditt medlemskap till klubben i tid för att ha rösträtt på mötet. 
Mer info om medlemskap hittar du på SvFCK.se
Välkomna önskar styrelsen i SvFCK!



SVENSKA IRLÄNDSK VARGHUND KLUBBEN

ÅRSMÖTESKALLELSER - RASKLUBBAR

SVENSKA GREYHOUNDKLUBBEN

Kallelse till digitalt årsmöte
Datum: Söndagen 19 mars 2023
Tid: Kl. 15.00

Årsmötet kommer ske via Zoom. Anmälan till mötet sker via mailadress: 
annchristineoscarsson771@gmail.com senast 12 mars. Länk till mötet kommer skickas via 
mail. Observera att för att kunna rösta på mötet, måste medlemsavgiften vara betald. Motio-
ner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet. 
Valberedning: Åsa Wall (mail: bergvaggen@gmail.com), Mats Olsson och Jörgen Oinonen



SVENSKA SALUKIRINGEN

Kallelse till ordinarie årsmöte 2023

Härmed kallas alla medlemmar i Svenska Salukiringen till ordinarie 
årsmöte den 13 mars via zoom. Mer info om anmälan till mötet kommer 
publiceras på www.saluki.se under 
februari 2023.

Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan 
årsmötet, d v s senast den 20 februari.

ÅRSMÖTESKALLELSER - RASKLUBBAR







Svenska Vinthundklubben Södra avdelningen
inbjuder till inofficiell utställning för alla raser i

Laholm lördagen den 25 mars 2023.

Utställningsplats: Nedre Ahla 115 Ekbanksgården, 312 93 Laholm

Domare: 
Grupp 2 och 7  Martin Johansson
Grupp 4, 6 och 9  Bengt-Åke Bogren
Grupp 1 och 5  Linda Friberg Andersson
Grupp 3, 8 och 10 Fredrik Gustafsson

Vi förbehåller oss rätten att ändra om raserna ifall någon domare får för många anmälningar.  

Klasser: 
Baby 4-6 månader
Valp 6-9 månader
Junior 9-12 månader
Unghund 12-18 månader
Vuxna 18 månader – 8 år
Veteranklass > 8 år

Anmälningsavgift
Alla klasser kostar 250:- .
Sista anmälnings- och betalningsdag är tisdag den 28 februari 2022.
PM, ringfördelning och nummerlapp skickas ut per e-post.

ANMÄLAN:
Online på www.skk.se (E-TJÄNSTER, Internetanmälan) eller skicka anmälan på SKK:s 
blankett till Annelie Månsson, Docentvägen 163, 977 52 LULEÅ. Tänk på att SKK:s onli-
neanmälan stänger kl 12.00. För sent inkommen anmälan/anmälningsavgift returneras.
För er som anmäler per post, sätt in anmälningsavgiften på SvVK södras plusgiro: 435 01 
56-8. Hundens ras, reg.nr. och utställningsdatum ska anges vid betalning.

Information:
Christina Gustafsson 073-844 63 03 och Annelie Månsson 070-316 91 64 eller skicka ett 
mail till sekreterare@sodra.svvk.se 

Varmt välkomna!

Styrelsen i Vinthundklubben Södra avdelningen



Svenska Vinthundklubben/östra avdelningen 
Inbjuder till officiell utställning i Enköping 

Söndag 2 april 2023
Plats: Enköpings ridklubb

Domare:
Linda Worthy, Storbritannien: Borzoi, Afghanhund
Marion Marpe, Tyskland: Saluki, Sloughi, Azawakh, Cirneco dell Etna, Chart Polski, Greyhound, 
Magyar Agar, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podengo Portugues samtl.
Pascal Thiery, Frankrike: Whippet
Espen Engh, Norge: Skotsk Hjorthund, Irländsk Varghund, Faraohund, Italiensk vinthund, Galgo 
Espanol samt BIS
Domarna är reservdomare för varandra.

Anmälan öppnar 2 januari 2023.
Internetanmälan: www.skk.se (E-tjänster, internetanmälan) 
Anmäl senast tisdag 14 mars 2023 klockan 12.00
Via post:
Anmäl via post och vid poängkort senast tisdag 7 mars 2023.
Använd SKKs blankett https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/blanketter/tavlingsan-
malan-t22.pdf. Sänd den till: Erik Norgren, Skolgatan 6C 195 34 Märsta
Betalningen måste vara oss tillhanda senast 14 mars 2023. Uppge hundens registreringsnummer på 
betalningen. Betala till: SvVK/ö plusgiro 45 44 18-5 eller SWISH 123 131 37 33.

Payment other countries:
Please pay the entry fee via SWIFT to our IBAN account number SE87 9500 0099 6026 0454 4185, 
Nordea, Stockholm Sweden. SWIFT address: NDEASESS. Payment receipts must indicate the dog’s 
registration number and owner. Payment must reach us by last entry date.

Avgifter
Valpklass I 4–6 månader   200 kr 
Valpklass II 6–9 månader  200 kr 
Juniorklass 9–18 månader  310 kr 
Unghundsklass 15–24 månader 310 kr 
Bruksklass    310 kr
Öppen klass 15 månader och äldre 310 kr 
Championklass 15 månader och äldre  310 kr 
Veteranklass 8 år och äldre   250 kr

Regler och riktlinjer
Du som deltar är skyldig att känna till SKKs regler. Det är viktigt att du i god tid läser genom vacci-
nationsreglerna. Komplett information om gällande utställningsbestämmelser får du i SKK:s Utställ-
nings- och championatregler. De finns att läsa på www.skk.se eller kan beställas från SKK.

Katalog: Publiceras på SvVk Östras hemsidan utställningsdagens morgon som pdf. Utskriven katalog 
kan förbeställas på erik@cerastes.se Pris; 40 kr.

Upplysningar: Erik Norgren, erik@cerastes.se 070-521 55 18









Svenska Vinthundklubben Södra avdelningen
inbjuder till officiell utställning i

Hässleholm lördagen den 13 maj 2023.
Utställningsplats: Hässleholmsgården i Hässleholm, Hovdalavägen 303. 

Domare: 
Collen Khoury, Australien - Afghanhund och Saluki
Katrin Raie, Estland - Whippet, Sloughi, Italiensk Vinthund, Chart Polski och Azawakh
Vakant,  - Greyhound, Borzoi och Faraohund 
Caroline van Zanten-Boomgaard, Holland - Galgo Espanol, Skotsk Hjorthund, Irländsk Varg-
hund, 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.

Anmälningsavgifter: 
Valpklass 4-6 månader   250:-  Öppenklass > 15 månader  350:-
Valpklass 6-9 månader   250:-  Championklass  350:-
Juniorklass 9-18 månader   350:-  Veteranklass 8-10 år 250:-
Unghundsklass 15-24 månader 350:-  Veteranklass > 10 år GRATIS
Bruksklass > 15 månader   350:- 

Anmälan:
Online på www.skk.se (E-TJÄNSTER, Internetanmälan) eller skicka anmälan på SKK:s blankett 
till Bodil Celander, Krokusgatan 55A, 212 32 MALMÖ. Tänk på att SKK:s onlineanmälan 
stänger kl 12.00. För sent inkommen anmälan/anmälningsavgift returneras. 
Parklass och Barn med hund kommer att hållas och anmäls på plats. 
PM, ringfördelning och nummerlapp skickas ut per e-post.

Gratisveteraner (och valpar om ägaren inte är medlem!) anmäls på SKK:s blankett eller via 
mail: sekreterare@sodra.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.

Anmälningsavgift:
Poängkort kan endast användas som betalning vid anmälan på SKK:s blankett. Avgiften sätts in 
på SvVK södras plusgiro: 435 01 56-8
IBAN: SE25 9500 0099 6026 4350 1568, BIC: NDEASESS. 
Hundens ras, reg.nr. och utställningsdatum ska anges vid betalning.

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 valpklas-
serna som är inofficiella. För utlandsregistrerad hund inskickas även kopia på stamtavla. 

Övrig information
Vi använder dina personuppgifter för administration av utställningen. Bilder och resultat från 
utställningen publiceras på hemsida och i årsboken.

Information:
Annelie Månsson 070-316 91 64 och Christina Gustafsson 073-844 63 03. 

Varmt välkomna!
Styrelsen i Vinthundklubben Södra avdelningen

Sista anmälnings- och betalningsdag: måndag 17 april 2023
OBS! Tänk på att SKK:s onlineanmälan stänger kl 12:00







Årsboken 2022

Hej medlemmar!

Snart är året slut och det är hög tid att börja planera för 
Vinthundens Årsbok 2022. Som tidigare behöver vi i re-
daktionen all hjälp vi kan få med relevant och intressant 
material att fylla Årsboken med. Rasklubbar, avdelning-
ar och LC-klubbar samlar in material till sina sidor.

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. Om du själv gör din annons, tänk på att det krävs utfall på minst 3 
mm och att annonsen måste vara i minst 300 dpi i 100% (A4-format). Deadline på annonser 
är satt till den 15 februari 2023.

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 SE5195000099604200977041 BIC NDEASESS 

Presentation av titlar
Vi kommer även att presentera svenskägda eller svenskuppfödda hundar som har vunnit 
”officiella” vinnartitlar (NO V, FI V, DK V, NORD V, EUW, WW samt junior- och veteran-
titlar för dessa). Vi vill också kunna presentera alla svenska vinnare oberoende av uppfödare 
eller ägare. Bild på hunden skickas till: vinthunden@svvk.se senast 31 januari 2023. Glöm 
inte ange fotograf!
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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 kom-
mer 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.
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