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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 nr 1-2017
17/6 Vännäs   SvVK Norra  PM i nr 1-2017
17-18/6 Tånga Hed  SvVK Västra  PM i nr 1-2017
18/6 Tånga Hed  Sv Fararo- och Cirnecoklubben PM i nr 1-2017
18/6 Tånga Hed  Sv Whippetklubben  PM i nr 1-2017
16/7 Råneå   SvVK Norra  PM i nr 1-2017
29 & 30/7 Strömsholm  SvVK Östra  PM i detta nummer 
29 el 30/7 Strömsholm  Sv Afghanhundklubben PM i detta nummer
29 el 30/7 Strömsholm  Sv Irländsk Varghundklubben PM i detta nummer
29/7 Strömsholm  Sv Salukiringen  PM i detta nummer
30/7 Strömsholm  Borzoi-Ringen  PM i detta nummer
5/8 Svenstavik  SvVK Norra  PM i detta nummer 
13/8 Askersund  GRAINS   PM i detta nummer
19/8 Bjurholm   SvVK Norra  PM i detta nummer
26/8 Märsta   Sv Podengo portuguesklubben PM i detta nummer 
2/9 Böda   Sv Salukiringen  PM i detta nummer
9/9 Lund   SvVK Södra  PM i detta nummer
7/10 Sundsvall   SvVK Norra  PM i detta nummer
14/10 Boden   SvVK Norra  PM i detta nummer
22/10 Vallentuna  SvVK Östra  PM i detta nummer
28/10 Vingåker   Sv Whippetklubben  PM i detta nummer

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 nr 1-2017
27-28/5 Katrineholm   NAT Bråviken  PM i nr 1-2017
10/6 Västernorrland  NAT Norra  PM i nr 1-2017
31/7-1/8 Strömsholm  INT Bråviken/Svealand PM i nr 1-2017
20/8 Bjurholm   NAT Norra  PM i detta nummer
26-27/8 Mariestad  INT Västra
16/9 Boden   NAT Norra  PM i detta nummer
7-8/10 Torne   NAT Södra  PM i detta nummer

Reservation för eventuella ändringar.











@ Strömsholm

Skokloster Sumer Show



Svenska Afghanhundklubben inbjuder till
OFFICIELL UTSTÄLLNING I STRÖMSHOLM 29 JULI 2017

PLATS: Strömsholms Slott, Strömsholm
DOMARE: Espen Engh, Norge (Vi reserverar oss för domarändring.)

KLASSER & AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader 200:-
Valpklass 6-9 månader 200:-
Juniorklass 9-15 månader 290:-
Unghundsklass 15-24 månader 290:-
Bruksklass > 15 månader 290:-
Öppenklass > 15 månader 290:-
Championklass 290:-
Veteranklass 8-10 år 220:-
Veteranklass > 10 år gratis

ANMÄLAN
Onlineanmälan på www.svenskaafghanhundklubben.se - under utställningar 2017 
Anmälan är 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. 
Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift re-
turneras. Telefonanmälan mottages ej, men vi hjälper dig gärna.

Det går även att skicka anmälan via post till 
Yvette Charlsdotter, Stenkvistavägen 4, lgh 1503, 633 58 Eskilstuna 
SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 4 JULI 2017

Under helgen arrangerar SvVK/Ö sin sommarutställning 
och afghan bedöms där på söndagen den 30/7!

ANMÄLNINGSAVGIFT
Sätts in samtidigt med anmälan på plusgiro 627109-2
Hundens nam och registreringsnummer ska anges vid betalning. Utländska utstäl-
lare betalar in på IBAN: SE 68 9500 0099 6042 0627 1092, BIC: NDEASESS

KRAV FÖR DELTAGANDE
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För att delta i 
utställningen krävs medlemskap i SvA. Detta gäller inte valpklasserna. För utlands-
registrerade hundar inskickas också kopia på originalstamtavlan.

INFORMATION
Yvette Charlesdotter, tel. 0707-54 37 70 eller yvette.charlesdotter@live.se





                    
                   Lägg in SPPK:s logo här! 

 

           www.podengoklubben.se 

Svenska Podengo Portuguêsklubben
inbjuder till inofficiell utställning i Strömsholm 

lördagen den 29 juli 2017 
Domare: Maria Lönnhammar

The Swedish Podengo Portuguese Club
National Specialty (Unofficial no CC) at Strömsholm 
Castle 

Saturday July 29, 2017 
Judge: Maria Lönnhammar

Utställningen är samma dag som den officiella  
Svenska Vinthundklubbens sommarutställning.  
www.ostra.svvk.se 

The exhibition is the same day as the official  
Swedish Sighthound Club summer show.  
www.ostra.svvk.se 

Utställningen beräknas starta ca kl 14,00 
The specialty starts approx. 2 PM 

Sista anmälnings- och betalningsdag 
7 juli 2017 via BG 5180-1652

Payment and entries close
July 7 2017 (see further down) 

 

Anmälan 
Online: på www.podengoklubben.se. För att 
anmälan ska vara giltig måste du ha fått en 
bekräftelse på varje anmäld hund. 
SKKs gamla blankett: (första sidan räcker) 
där samtliga uppgifter om hund och ägare 
måste vara ifyllda. Skickas till: 
Pekka Nykopp 
Danarövägen 14 
182 56 Danderyd 

Entry  
Online at www.podengoklubben.se.
Attention: If you enter online make sure that you 
receive a confirmation of the entry for each dog you 
entered. Entries are also accepted using the 
Swedish Kennel Club’s 3 part form. Use only the first 
page and mail to:  
Pekka Nykopp  
Danarövägen 14 
182 56 Danderyd 
SWEDEN

Special Classes 
Brace class, generations class 
best head and best movements  
Entry and paymed on the location 

Foreign Payments
Bank: Svenska Handelsbanken 
Bg: 5180-1652
BIC HANDSESS 
IBAN SE62 6000 0000 0004 4100 4881 
Payment must include the registration number(s) of 
each dog entered and for which show entries apply.

Memo and Armbands with show schedule will be 
emailed to all exhibitors, approx. one week prior to 
the show. 

Klasser / Classes Avgifter 
/ Fees 

Valpklass 4-6 mån 
Baby Class 4-6 months 190:-

Valpklass 6-9 mån 
Puppy Class 6-9 months 190:- 

Juniorklass 9-18 mån 
Junior Clas 9-18 months 240:- 

Unghundsklass 15-24 mån 
Intermediate Class 15-24 months 240:- 

Bruksklass >15 mån 
Working Class >15 months 240:- 

Öppen klass >15 mån 
Open Class > 15 months 240:- 

Championklass >15 mån 
Champion Class > 15 months 240:- 

Veteranklass >8 år  
Veteran Class > 8 years 

Specialklasser 
Parklass*, generationsklass*
(*Samtliga deltagande hundar i dessa 
klasser måste vara anmälda till 
utställningen). 
Anmälan sker på plats i sekretariatet till 
en kostnad av 20 SEK per hund. 
Generationsklass max 60 SEK oavsett 
deltagande hundar. 

Bästa huvud och bästa rörelser  
Anmäls och betalas på plats 
20 SEK / hund. 

Bekräftelser och nummerlappar
sänds ut per email. 

Viktig info till dig som kommer med bil      
söderifrån! Kvicksundsbron på väg 56 är  
helt avstängd 10 juni t.o.m. 6 augusti.

Gratis
Free of 
charge 

Krav på deltagande: Vaccinationer enligt SKKs Championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande 
krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlemmar i Svenska Podengo Portuguêsklubben 

           Svenska Podengo Portuguêsklubben hälsar alla hjärtligt välkomna! 
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Svenska Salukiringen inbjuder till officiell utställning
Skokloster Summer Show at Strömsholm 29 juli 2017

DOMARE
Molly Rule-Steele, Australien (tikar+BIR) / John Walton Haddon, England (hanar)

ANMÄLAN - OBS! Anmälan är bindande
Online på www.saluki.se >Utställningar >Onlineanmälan
Eller via post till Marie Palmqvist, Backgatan 6, 360 52 Kosta

KLASSER   AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader  220:-
Valpklass 6-9 månader  220:-
Juniorklass 9-18 månader  290:-
Unghundsklass 15-24 månader 290:-
Bruksklass >15 månader  290:-
Öppen klass >15 månader  290:-
Championklass   290:-
Veteranklass >8 år   290:-
Veteranklass >10 år   220:-

NYHET FÖR 2017 - FLERHUNDSRABATT
220 kr fr o m 3:e hunden med samma ägare efter 2 fullbetalade hundar (à 290 kr)

KLUBBDIPLOM
Delas ut i finalerna till vinnande hundar med CK i alla klasser (gäller ej valpar). 

INFORMATION
Hederspriser mottages med stor tacksamhet. 
Bästa par, barn med hund & juniorhandling arrangeras och betalas och anmäls på plats. För att tävla 
om bästa uppfödar- och avelsgrupp (hanar - 2 kombinationer) så behövs 4 hundar, inga valpar får ingå 
i grupperna. 

Under helgen arrangerar SvVK/Ö utställning och saluki bedöms där på söndagen den 30/7!

ANMÄLNINGSAVGIFT 
Sätts in samtidigt som anmälan på plusgiro 110091-6.Hundens namn, registreringsnummer & utställ-
ningsplats ska anges vid betalning. Telefonanmälningar mottages ej. Samtliga uppgifter om hund och 
ägare skall vara ifyllda. Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift 
returneras.

KRAV FÖR DELTAGANDE 
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande krävs att samtliga 
ägare till svensk hund är medlem i SvSR (gäller ej valpar). Medlemsavgiften för 2017 är 300 kr för full-
betalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

UPPLYSNINGAR      
Marie Palmqvist 0739-52 97 68, Christine Fransson 0707-74 05 87 & Eva Andersson 0706-68 26 79

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 4/7-17

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 4/7-17





Svenska Faraohund och Cirneco Dell’Etna-klubben
Bjuder in till 

Inofficiell utställning för faraohund och Cirneco Dell’Etna
Strömsholm
2017-07-30

Domare: Madelene Lönn, Kennel Enigma

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 

Krypt-/Kastratklass – 200 SEK

* Vi tillämpar de gamla reglerna för deltagande i bruksklass på denna ut-
ställning.

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 färäldrarna samt ägare.

Sista datum för anmälan och betalning är den 6 juli 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  

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

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!



Hjorthundspecialen 2017
Årets Hjorthundspecial kommer att hållas på Vilsta Sporthotell, 

Eskilstuna, 30 juli 2017.

Domare: Mia Sandgren

Information om anmälan finns i klubbtidningen, på hemsidan 
och på FaceBook. Här finns möjlighet att träffa likasinnade 
hjorthundälskare vare sig du ställer ut din hund eller inte.

Välkommen till en trevlig dag!
Hjorthundklubben

Nytt om bruksklass, C.I.C. och C.I.B.P.
Info från SKK, 22 mars 2017 

Nu finns en uppdaterad version av SKKs Utställnings- och cham-
pionatregler. Det som justerats gäller bruksklass för grupp 10 och 
några raser i grupp 5, samt kraven för titlarna C.I.C. och C.I.B.P.
Reglerna för deltagande i bruksklass och utfärdande av WCC för 
grupp 10, vinthundar, och för några raser i grupp 5, cirneco dell’etna, 
faraohund, podenco canario, podenco ibicenco och podengo por-
tugues har ändrats utifrån nya beslut från FCI. Regeländringen in-
nebär att även nationella lure cursing prov kan tillgodoräknas.

Även FCIs regler för International Races Champion C.I.C, motsva-
rar tidigare Int LCCH, och International Beauty and Performance 
Champion C.I.B.P. har ändrats. Där har kraven på antal CACIL res-
pektive CACIB sänkts.

Båda regeländringarna gäller med omedelbar verkan.





Svenska Vinthundklubben Norra avdelningen
inbjuder till officiell utställning i

Svenstavik lördag 5 augusti 2017
Utställningsplats: Galhammarens IP 

           Domare: 
Säde Hohteri, Finland: Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Cirneco dell’Etna, Chart polski, Faraohund,

Galgo español, Greyhound, Italiensk vinthund, Magyar agar, Podenco canario, 
Podenco ibicenco, Podengo portugués, Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi 

Anette Edlander: Irländsk varghund & Whippet  

Anmälningsavgifter:                         t.o.m. 3/7       4/7 – 10/7  
 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, 840 60 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. 

Upplysningar:  
Anna 070-6265165, Helena 070-2652797, svvk.norra@gmail.com eller hemsidan www.norra.svvk.se 
.

Glöm inte JHKK:s utställning på samma plats söndag 6/8!      
Hjärtligt välkomna! 

Sista anmälnings- och betalningsdag: måndag 10 juli 2017 
Vi reserverar oss för domarändringar.









Svenska Vinthundklubben Norra avdelningen  
inbjuder till officiell utställning i

Bjurholm lördag 19 augusti 2017
Utställningsplats: Agnäs stugby 

           Domare: 
György Tesics, Ungern: Azawakh, Borzoi, Cirneco dell’ Etna, Chart polski, Faraohund, Galgo 

español, Greyhound, Irländsk varghund, Magyar agar, Podenco canario, 
Podenco ibicenco, Podengo portugués Skotsk hjorthund & Sloughi

Andrej Kerpan, Slovenien: Italiensk vinthund & Whippet 

Meike DeHaney, Tyskland: Afghanhund & Saluki 

Anmälningsavgifter:                         t.o.m. 17/7         18 – 24/7  
 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 Gunny Blomgren, Norra Majorsgatan 26 A, 903 45 Umeå.  

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:  
Gunny 072-5512888, Ulrica 070-3102686, svvk.norra@gmail.com eller hemsidan www.norra.svvk.se 

Försäljning av fika och mat i anslutning till utställningsplatsen! 
       
 Glöm inte!:  - Vi grillar tillsammans på kvällen efter utställningen!  
 - LCK Norra arrangerar LC-prov på samma plats söndag 20/8!  

Hjärtligt välkomna! 

Sista anmälnings- och betalningsdag: måndag 24 juli 2017 
Vi reserverar oss för domarändringar.



DOMARE

Andrej Kerpan (SL), György Tesics (HU), Peter Rönn (FI), Ari Raappana (FI)

MAX ANTAL HUNDAR

120 hundar/dag. Anmälan enligt “först till kvarn” enligt de nya ”Regler för lure coursing prov”
OBSERVERA att enligt de uppdaterade reglerna så är det “först till kvarn” som gäller, anmälan stängs 
då 120 anmälda hundar inkommit.

PRELIMINÄR RASFÖRDELNING

Provet hålls under endast en dag.

ANMÄLAN

Första anmälningsdag: 19 juni 2017 kl 18.00, sista anmälningsdag: 17 juli 2017, kl 18.00
Anmälan sker online på www.svvk.se. OBSERVERA att både inbetalning av anmälningsavgift och 
provanmälan MÅSTE göras inom anmälningstiden. Anmälan är bindande. Telefon-, post- och mailan-
mälningar mottages ej, men vi hjälper dig gärna med din onlineanmälan om du är osäker, se kon-
taktpersoner 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 up-
pgifterna 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.

ANMÄLNINGSAVGIFT

300:- 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. OBS! Inga betalningar på plats.

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.

LCK NORRA inbjuder till nationellt LC-prov 20 augusti i Agnäs 
camping, Bjurholm

KRAV FÖR DELTAGANDE

Giltigt fastklistrat årsmärke på (gamla) licensboken eller den nya 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 också en kopia på originalstamtavlan medfölja anmälan.
Deltagande hundar ska bära egen munkorg och täcke. OBS! Endast rött eller vitt täcke utan siffror 
och/eller text.

ÖVRIG INFORMATION

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.
Vi tar emot ett begränsat antal redan licensierade hundar som vi kan använda för att testa banan, 
anmälan till Camilla via epost. 
Vid övriga frågor, Camilla Johansson, 0730-536395, ruter.johansson@gmail.com



Lägg in SPPK:s logo här!

www.podengoklubben.se 

Svenska Podengo Portuguêsklubben
inbjuder till officiell utställning i STOXA/Märsta
(12 kilometer från Arlanda Internationella flygplats) 

lördagen den 26 augusti 2017 kl. 10,00 
Domare: Marianne Holmli, Norge

The Swedish Podengo Portuguese Club
National Specialty (Official) at STOXA/Märsta
(12 kilometers from Arlanda International Airport) 

Saturday August 26, 2017 10AM 
Judge: Marianne Holmli, Norway 
 
A copy of the registration certificate with complete 
pedigree must be enclosed together with a copy of 
payment (checks not acceptable)

email: ordforande@podengoklubben.se

Dagen efter dömer Eli-Marie Klepp, Norge 
på SKK’s utställning på samma plats

The following day, Eli-Marie Klepp, Norway, judges 
The Swedish Kennel Club show at the same place 

Sista anmälnings- och betalningsdag 
1 augusti 2017 via BG 5180-1652

Payment and entries close
August 1 2017 (see further down)

Anmälan 
Online: på www.podengoklubben.se. För att 
anmälan ska vara giltig måste du ha fått en 
bekräftelse på varje anmäld hund. 
SKKs gamla blankett: (första sidan räcker) 
där samtliga uppgifter om hund och ägare 
måste vara ifyllda. Skickas till: 
Pekka Nykopp 
Danarövägen 14 
182 56 Danderyd 

Bekräftelser och nummerlappar
sänds ut per email. 

Entry  
Online at www.podengoklubben.se.
Attention: If you enter online make sure that you 
receive a confirmation of the entry for each dog you 
entered. Entries are also accepted using the 
Swedish Kennel Club’s 3 part form. Use only the 
first page and mail to:  
Pekka Nykopp  
Danarövägen 14 
182 56 Danderyd 
SWEDEN

Foreign Payments
Bank: Svenska Handelsbanken 
Bg: 5180-1652
BIC HANDSESS 
IBAN SE62 6000 0000 0004 4100 4881 
Payment must include the registration number(s) of 
each dog entered and for which show entries apply.

Memo and Armbands with show schedule will be 
emailed to all exhibitors, approx. one week prior to 
the show. 

Klasser / Classes Avgifter
/ Fees 

Valpklass 4-6 mån 
Baby Class 4-6 months 210:-

Valpklass 6-9 mån 
Puppy Class 6-9 months 210:-

Juniorklass 9-18 mån 
Junior Clas 9-18 months 260:-

Unghundsklass 15-24 mån 
Intermediate Class 15-24 months 260:-

Bruksklass >15 mån 
Working Class >15 months 260:-

Öppen klass >15 mån 
Open Class > 15 months 260:-

Championklass >15 mån 
Champion Class > 15 months 260:-

Veteranklass >8 år  
Veteran Class > 8 years 

Nummerlappar och PM
skickas ut ca 1 vecka innan 

utställningen per mejl 

210:-

Krav på deltagande: Vaccinationer enligt SKKs Championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande 
krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlemmar i Svenska Podengo Portuguêsklubben 

           Svenska Podengo Portuguêsklubben hälsar alla hjärtligt välkomna! 
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Svenska Salukiringen inbjuder till officiell utställning på
Böda Sand, Öland 2 september 2017

DOMARE
Veronika Chrpová, Tjeckien

ANMÄLAN - OBS! Anmälan är bindande
Online på www.saluki.se >Utställningar >Onlineanmälan
Eller via post till Marie Palmqvist, Backgatan 6, 360 52 Kosta

KLASSER   AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader  220:-
Valpklass 6-9 månader  220:-
Juniorklass 9-18 månader  290:-
Unghundsklass 15-24 månader 290:-
Bruksklass >15 månader  290:-
Öppen klass >15 månader  290:-
Championklass   290:-
Veteranklass >8 år   290:-
Veteranklass >10 år   220:-

NYHET FÖR 2017 - FLERHUNDSRABATT
220 kr fr o m 3:e hunden med samma ägare efter 2 fullbetalade hundar (à 290 kr)

KLUBBDIPLOM
Delas ut i finalerna till vinnande hundar med CK i alla klasser (gäller ej valpar). 

INFORMATION
Hederspriser mottages med stor tacksamhet. 
Bästa par, barn med hund & juniorhandling arrangeras och betalas och anmäls på plats. För att tävla 
om bästa uppfödar- och avelsgrupp (hanar - 2 kombinationer) så behövs 4 hundar, inga valpar får ingå 
i grupperna. 

Under helgen arrangerar SKK utställning och saluki bedöms där på söndagen den 3/9!

ANMÄLNINGSAVGIFT 
Sätts in samtidigt som anmälan på plusgiro 110091-6.Hundens namn, registreringsnummer & utställ-
ningsplats ska anges vid betalning. Telefonanmälningar mottages ej. Samtliga uppgifter om hund och 
ägare skall vara ifyllda. Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift 
returneras.

KRAV FÖR DELTAGANDE 
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande krävs att samtliga 
ägare till svensk hund är medlem i SvSR (gäller ej valpar). Medlemsavgiften för 2017 är 300 kr för full-
betalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

UPPLYSNINGAR      
Marie Palmqvist 0739-52 97 68 & Christine Fransson 0707-74 05 87

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 8/8-17

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 8/8-17



Svenska Vinthundklubben Södra avdelningen 
Inbjuder till officiell utställning i Lund 
lördagen den 9 september 2017. 

Utställningsplats:
Utställningen kommer att hållas på Lunds Brukshundsklubb strax utanför Lund. 

Domare: 
Ben Reynolds Frost, England - Whippet 
Ruth Wagner,  Luxemburg - Magyar Agar, Borzoi, Irländsk varghund, Sloughi, Chart 
Polski, Azawakh 
Mikael Nilsson, Sverige - Saluki och Afghanhud
Gabriele Schröter, Tyskland - Skotsk hjorthund, Greyhound, Galgo Espanol, Italiensk vint-
hund, Farao, Cirneco dell´Etna, Podengo Portugues, Podenco Ibicenco, Podenco Canario

Vi förbehåller oss rätten att ändra om raserna ifall någon domare får för många anmälningar.  
Sista anmälnings- och betalningsdag: 
14 augusti 2017, 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



DOMARE

Yvette Charlesdotter och Mats Carlsson

MAX ANTAL HUNDAR

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

PRELIMINÄR RASFÖRDELNING

Provet hålls under endast en dag.

ANMÄLAN

Första anmälningsdag: 24 juli 2017 kl 18.00, sista anmälningsdag: 21 augusti 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 kontaktperson 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 till Agneta Österberg eastern.hill@hotmail.com 070-322 46 02, om du inte fått bekräftelse på några 
dagar.

ANMÄLNINGSAVGIFT

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.
OBS! Inga betalningar på plats.

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.

LCK NORRA inbjuder till nationellt LC-prov 16 september i 
Södra Bredåker, Boden

KRAV FÖR DELTAGANDE

Giltigt fastklistrat årsmärke på (gamla) licensboken eller den nya 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 också en kopia på originalstamtavlan medfölja anmälan.
Deltagande hundar ska bära egen munkorg och täcke. OBS! Endast rött eller vitt täcke utan siffror 
och/eller text.

ÖVRIG INFORMATION

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.
Övriga upplysningar: Susannah Thyni susannah.thyni@gmail.com 070-6402427
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Svenska Salukiringen inbjuder till inofficiell utställning i
Torslanda 1 oktober 2017

DOMARE
Ingela Hägg, kennel Al Wathba, Sverige

ANMÄLAN - OBS! Anmälan är bindande
Online på www.saluki.se >Utställningar >Onlineanmälan
Eller via post till Agneta Doverholt, Ubbhult Gunnebo 2, 438 95 Hällingsjö

KLASSER   AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader  190:-
Valpklass 6-9 månader  190:-
Juniorklass 9-18 månader  250:-
Unghundsklass 15-24 månader 250:-
Bruksklass >15 månader  250:-
(Gamla reglerna för att delta i bkl gäller på SvSR inoff)
Kryptorchidklass >9 mån  250:-
Öppen klass >15 månader  250:-
Bred by klass   250:-
(Bred By Class - dvs hund oavsett ålder/titel VISAD av sin uppfödare)
Championklass   250:-
Seniorklass 8-10 år   250:-
Veteranklass >10 år   190:-

NYHET FÖR 2017 - FLERHUNDSRABATT
190 kr fr o m 3:e hunden med samma ägare efter 2 fullbetalade hundar (à 250 kr)

KLUBBDIPLOM
Delas ut i finalerna till vinnande hundar med HP i alla klasser (gäller ej valpar). 

INFORMATION
Hederspriser mottages med stor tacksamhet.
Bästa par, barn med hund, juniorhandling & generationsklass (minst 3 generationer i rakt nedstigande 
led) arrangeras och betalas och anmäls på plats. För att tävla om bästa uppfödar- och avelsgrupp (ha-
nar-1 kombination räcker) så behövs 3 hundar, även valpar får ingå i grupperna. 

ANMÄLNINGSAVGIFT 
Sätts in samtidigt som anmälan på plusgiro 110091-6.Hundens namn, registreringsnummer & utställ-
ningsplats ska anges vid betalning. Telefonanmälningar mottages ej. Samtliga uppgifter om hund och 
ägare skall vara ifyllda. Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift 
returneras.

KRAV FÖR DELTAGANDE 
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande krävs att samtliga 
ägare till svensk hund är medlem i SvSR (gäller ej valpar). Medlemsavgiften för 2017 är 300 kr för full-
betalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

UPPLYSNINGAR     
Agneta Doverholt 0767-63 55 20 & Linda Arbliden 0708-88 36 54

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 11/9 -17

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 11/9 -17



Svenska Vinthundklubben Norra avdelningen  
inbjuder till officiell utställning i

Sundsvall lördag 7/10 2017
Utställningsplats: Timrå ridstadion 

           Domare: 

Jo Kramer, Australien:   Whippet  

Rudi Brandt, Danmark:  Afghanhund, Azawakh, Borzoi, Cirneco dell’ Etna, Faraohund, Podenco 
canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, Skotsk hjorthund & Sloughi 

Vakant: Chart polski, Galgo español, Greyhound, Magyar agar, Irländsk varghund, 
Italiensk vinthund & Saluki 

     Anmälningsavgifter:    t.o.m. 4/9         5–11/9  
 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 utställning i Nordichallen, Sundsvall, söndag 8/10!  

Hjärtligt välkomna! 

Sista anmälnings- och betalningsdag: måndag 11 september 2017 
Vi reserverar oss för domarändringar.





Svenska Vinthundklubben Norra avdelningen  
inbjuder till officiell utställning i

Boden lördag 14 oktober 2017
Utställningsplats: PEAB-travet 

                    Domare:
Tomas Münch, Tyskland:  Afghanhund & Whippet  

Marion Marpe, Tyskland: Azawakh, Borzoi, Chart polski, Cirneco dell’Etna, Faraohund,  
Galgo español, Greyhound, Irländsk varghund, Italiensk vinthund,  

 Magyar agar, Podenco canario, Podenco ibicenco, Podengo portugués, 
Saluki, Skotsk hjorthund & Sloughi 

          Anmälningsavgifter:    t.o.m. 11/9      12–18/9  
 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, 840 60 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 18 september 2017 
Vi reserverar oss för domarändringar.







Foto Dan G W Hansson

POSTTIDNING B

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

MANUSSTOPP NÄSTA PM-NUMMER     31 oktober 2017

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 vinthundsverige 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.


