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KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR 2022
Officiella utställningar inom Svenska Vinthundklubben

26/2  Vårgårda  SvVK/Västra    PM i nr 4-2021
26/3  Eskilstuna Svenska Whippetklubben   PM i nr 4-2021
26/3  Luleå  SvVK/Norra    PM i nr 4-2021
27/3  Upplands Väsby  SvVK/Östra    PM i nr 4-2021
22/5  Hässleholm  SvVK/Södra    PM i nr 4-2021
19/6  Vännäs  SvVK/Norra    PM i nr 4-2021
25/6  Vårgårda   SvVK/Västra    PM i detta nummer
26/6  Vårgårda   Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna Klubben
10/7  Tvååker   Svenska Podengo Portuguesklubben  PM i nr 4-2021
16/7  Råneå  SvVK/Norra    PM i detta nummer
29/7  Strömsholm  SvVK/Östra    PM i detta nummer
30/7  Strömsholm  SvVK/Östra    PM i detta nummer
31/7  Strömsholm  Borzoi-Ringen    PM i detta nummer
31/7  Strömsholm  Svenska Afghanhundklubben   PM i detta nummer
31/7  Strömsholm  Gemensamma Rasklubben för Numerärt Små Raser PM i detta nummer
31/7  Strömsholm  Svenska Podengo Portuguesklubben
31/7  Strömsholm  Svenska Greyhoundklubben   PM i detta nummer
31/7  Strömsholm  Svenska Irländsk Varghund Klubben   PM i detta nummer
31/7  Strömsholm  Svenska Salukiringen   PM i detta nummer
6/8  Svenstavik  SvVK/Norra     PM i detta nummer
19/8  Bjurholm   SvVK/Norra    PM i detta nummer
27/8  Lund  SvVK/Södra    PM i detta nummer
28/8  Lund  Svenska Afghanhundklubben
28/8  Lund  Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna Klubben
3/9  Löttorp   Svenska Salukiringen   PM i detta nummer
17/9  Sandviken  SvVK/Östra    PM i detta nummer
8/10  Boden   SvVK/Norra
15/10  Sundsvall   SvVK/Norra
29/10  Eskilstuna Svenska Whippetklubben

KOMMANDE LURE COURSING-PROV 2022
2-3/4  Norra Åsum LCK Södra Poänggrundande prov för VM 2022 PM i nr 4-2021
15-17/4  Katrineholm  LCK Bråviken Poänggrundande prov för VM 2022 PM i nr 4-2021
22-24/4  Söderhamn  LCK Norra Poänggrundande prov för VM 2022 PM i nr 4-2021
14-15/5  Hedemora LCK Svealand
1-2/8  Strömsholm - INT LCK Bråviken    PM i detta nummer
20-21/8  Bjurholm   LCK Norra    PM i detta nummer
27-28/8  Märsta - INT LCK Svealand    PM i detta nummer
17-18/9  Kristianstad INT Genrepsprov inför EM 2023
24-25/9  Östersund  LCK Norra    PM i detta nummer
1-2/10  -  LCK Södra
8-9/10  Mariestad  LCK Västra

Med reservation för ev ändringar och felskrivningar.

MANUSSTOPP NÄSTA PM-NUMMER 15 juni 2022
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Svenska Salukiringen inbjuder till inoffi  ciell utställning i
GIMO LÖRDAGEN DEN 28 MAJ 2022

DOMARE
Jan-Olov Holmqvist, kennel Majo’s, Sverige

ANMÄLAN - OBS! Anmälan är bindande
Online på www.saluki.se >Utställningar >Onlineanmälan

KLASSER   AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader  220:-
Valpklass 6-9 månader  220:-
Juniorklass 9-18 månader  280:-
Unghundsklass 15-24 månader 280:-
Bruksklass >15 månader  280:-
(Fullföljt ett prov (2 lopp) för att delta i bkl gäller på SvSR inoff )
Öppen klass >15 månader  280:-
Championklass   280:-
Veteranklass >8 år   280:-
Veteranklass >10 år   220:-

FLERHUNDSRABATT
220 kr fr o m 3:e hunden med samma ägare efter två fullbetalade hundar (à 280 kr)

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

INFORMATION
Hederspriser mottages med stor tacksamhet. 
Bästa par, barn med hund & juniorhandling arrangeras, anmäls och betalas på plats. För att tävla om 
bästa uppfödar- och avelsgrupp (hanar - en kombination räcker) så behövs tre hundar, även valpar får 
ingå i grupperna. Utöver de ”vanliga” fi naltävlingarna anordnas även generationsklass (minst tre gene-
rationer i rakt nedstigande led), bästa huvud & uttryck och bästa släthår. PM och nummerlappar skickas 
ut via e-post. Katalog köps på plats.
Under helgen arrangerar SKK utställning och saluki bedöms där på söndagen!

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. 
Payment to this account Name: Svenska Salukiringen, Bank: Nordea, 
Account IBAN SE22 9500 0099 6034 0110 0916, SWIFT/BIC NDEASESS

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 2022 är 320 kr för full-
betalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

UPPLYSNINGAR      
Linnéa Johansson 0736-38 97 38, essenceangel@hotmail.com
Anmälningar: Heidi Franzén, heidi@franzen.ax 

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 28/4 2022

VÄLKOMNA

Vi arrangerar enligt SKKs anvisningar gällande Covid-19
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Svenska Salukiringen inbjuder till inoffi  ciell utställning i
VÄNNÄS FREDAGEN DEN 17 JUNI 2022

DOMARE
Satu Kuukka, kennel Soheil Nour, Finland

ANMÄLAN - OBS! Anmälan är bindande
Online på www.saluki.se >Utställningar >Onlineanmälan

KLASSER   AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader  220:-
Valpklass 6-9 månader  220:-
Juniorklass 9-18 månader  280:-
Unghundsklass 15-24 månader 280:-
Bruksklass >15 månader  280:-
(Fullföljt ett prov (2 lopp) för att delta i bkl gäller på SvSR inoff )
Öppen klass >15 månader  280:-
Championklass   280:-
Veteranklass >8 år   280:-
Veteranklass >10 år   220:-
Katalog inkl. 1 lott   30:-

FLERHUNDSRABATT
220 kr fr o m 3:e hunden med samma ägare efter två fullbetalade hundar (à 280 kr)

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

INFORMATION
Hederspriser mottages med stor tacksamhet. 
Bästa par, barn med hund & juniorhandling arrangeras, anmäls och betalas på plats. För att tävla om 
bästa uppfödar- och avelsgrupp (hanar - en kombination räcker) så behövs tre hundar, även valpar får 
ingå i grupperna. Utöver de ”vanliga” fi naltävlingarna anordnas även generationsklass (minst tre gene-
rationer i rakt nedstigande led), bästa huvud & uttryck och bästa släthår. PM och nummerlappar skickas 
ut via e-post. Lotteri fi nns på plats och arrangörerna bjuder på fi ka. Förbetald katalog betalas i samband 
med anmälan och då medföljer en lott. PM och nummerlappar skickas ut via e-post.
Under helgen arrangerar SKK & SvVK utställning och saluki bedöms där på lördagen & söndagen!

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. 
Payment to this account Name: Svenska Salukiringen, Bank: Nordea, 
Account IBAN SE22 9500 0099 6034 0110 0916, SWIFT/BIC NDEASESS

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 2022 är 320 kr för full-
betalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

UPPLYSNINGAR      
Katarina 0703-19 78 00, katarina.petersson@saluki.se. Anmälningar: Eeva Olkinuora 0705-85 31 83

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 1/6 2022

OBS !!!
Kvällsutställning börjar kl 17:00

VÄLKOMNA

Vi arrangerar enligt SKKs anvisningar gällande Covid-19







Svenska Vinthundklubbens västra avdelning inbjuder till 
officiell utställning i Vårgårda lördagen den 25 juni 2022.
Utställningsplats: Tånga Hed
Domare:
Borzoi, Podengo Portugues, Irländsk varghund, Whippet valpar, Agneta Doverholt.
Galgo Espanol, Chart Polski, Greyhound, Magyar Agar, Podenco Canario, Saluki, Knut Blutecher
Whippet, Simon Tien Hansen
Afghanhund, Podenco Ibicenco, Skotsk hjorthund, Azawakh, Sloughi, Faraohund, Ray Lindholm
Italiensk vinthund, Cirneco del’etna och reservdomare, Henrik Skog

Anmälan:
Online på www.skk.se (E-TJÄNSTER, Internetanmälan) eller skicka anmälan på SKK:s blankett (första 
sidan) till Lena Larsson, Önum Ås 5, 534 91 Vara
Tänk på att SKK:s onlineanmälan stänger 12.00! 
För sent inkommen anmälan/anmälningsavgift returneras.
Gratisveteraner (och valpar om ägaren inte är medlem) anmäls på SKK:s blankett eller via vår utställ-
ningsmail:  utstallningvastraavd@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.

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

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

Information: Mari 0702-340417 eller mail gunillak09@hotmail.se eller hemsidan www.vastra.svvk.se 
PM, ringfördelning och nummerlappar skickas ut via e-post.

OBS! Endast digital katalog. Publiceras på hemsidan 2 timmar innan bedömningen börjar.

Avgifter:
Babyklass (4-6 mån)  170 SEK
Valpklass (6-9 mån)  170 SEK
Juniorklass (9-18 mån) 290 SEK
Unghundsklass (15-24 mån) 290 SEK
Bruksklass (från 15 mån) 290 SEK
Öppenklass (från 15 mån) 290 SEK
Championklass (från 15 mån) 270 SEK
Veteranklass (8-10 år) 180 SEK
Veteranklass (över 10 år) Gratis

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG 1 juni 2022 12.00

Vi reserverar oss för domarändringar.

VÄLKOMNA!







Skokloster Summer Show 2022
Svenska Vinthundklubben/östra avdelningen  
Officiell utställning för samtliga vinthundsraser i grupperna 5 och 10, fredag 29 juli 2022
Strömsholms slott, Strömsholm

Fredag 29 juli 
Domare: Trevor Hiscock, Sydafrika Saluki, tikar ,BIR
 Ramon Podesta, Chile Saluki, hanar
 Carole Beyerle, USA Borzoi
 Knut Blütecher, Norge Whippet hanar
 Rudi Brandt, Danmark Whippet, tikar, BIR
 Scott Pfeil, USA:  Afghanhund, Skotsk Hjorthund
 Stephen Wailes, Australien Faraohund, Cirneco dell’Etna
 Ludovica Salamon, Italien Irländsk Varghund, Italiensk Vinthund
 Pascal Thiery, Frankrike Greyhound, Galgo Espanol, Azawakh, Sloughi, Podenco 
    Canario, Podenco Ibicenco, Magyar agar, Chart Polski, Podengo 
    Portugues samtl.storlekar och hårlag
Best In Show: Scott Pfeil, USA
Domarna är reservdomare för varandra. 
Vi reserverar oss för domarbyte vid för högt anmälningsantal/domare. 
Anmälningsavgifter:
Babyklass, 4-6 mån, Valpklass 6-9 mån - 215 kr
Juniorklass, 9-18 mån, Unghundsklass 15-24 mån, Bruks- och Öppen klass från 15 mån, Championklass 
15 mån och äldre - 325 kr
Veteranklass, 8 år och äldre - 265 kr
Anmälan öppnar måndag 25 april. Anmälan kan göras i endast en klass. Anmälan är bindande! OBS! Vid 
för sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras din anmälan. Nummerlapp skickas 
ut per e-post eller hämtas i sekretariatet på plats. PM finns på hemsidan: https://ostra.svvk.se, en vecka 
innan utställningen.
Katalogen är digital. 
Den digitala katalogen kommer finnas på SvVK/östra avdelningens hemsida tillsammans med PM på 
morgonen på utställningsdagen. Önskar man en utskriven katalog måste man beställa den i samband med 
att man anmäler sin hund. En utskriven katalog kostar 40 kr och betalas på östras konto 45 44 18-5. Den 
digitala katalogen är gratis. 
Internetanmälan
Anmäl dig via Internetanmälan på www.skk.se senast tisdag 28 juni 2022, kl 12.00 
Anmälan via post
Anmäl dig via post senast onsdag 22 juni 2022. Fyll i SKKs blankett ”Tävlingsanmälan”, posta den till: 
Eva Sederholm, Kölsta 7, 731 93 Köping. Betalning för utställare som anmäler via post måste vara oss 
tillhanda senast tisdag 28 augusti 2022. Uppge hundens registreringsnummer på betalningen.
Betalningsmottagare: Svenska Vinthundklubben Östra avd., pg 45 44 18 - 5 eller SWISH 123 131 37 33.
Anmälan med poängkort
Sänd poängkort, kvitto på erlagd restavgift, hundens fullständiga uppgifter, samt ägarens namn och kon-
taktuppgifter (använd SKK:s blankett) till Eva Sederholm, Kölsta 7, 731 93 Köping. Skriv hundens re-
gistreringsnummer på varje poängkort. Betala ev. restavgift till pg 45 44 18-5 eller SWISH 123 131 37 33.
Utställningsregler
Du som deltar är skyldig att känna till SKKs regler. Det är viktigt att du i god tid läser igenom vacci-
nations-reglerna. 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.
Upplysningar: betalning, anmälan: Eva Sederholm, tel 070-6086004, e-post: sederholmeva@gmail.com
Övrig information: Christer Vik, tel 073-2191765, e-post: fennaur@gmail.com
Övrigt
Vi använder dina personuppgifter för administration av utställningen. Bilder och resultat från utställning-
en publiceras på hemsidan och i årsboken.



Skokloster Summer Show 2022
Svenska Vinthundklubben/östra avdelningen  
Officiell utställning för samtliga vinthundsraser i grupperna 5 och 10, lördag 30 juli 2022
Strömsholms slott, Strömsholm

Lördag 30 juli:
Domare: Carole Beyerle, USA Saluki, hanar
 Stephen Wailes, Australien Saluki, tikar, BIR
 Trevor Hiscock, Sydafrika Borzoi
 Ramon Podesta, Chile Afghanhund
 Knut Blütecher, Norge Whippet, tikar, BIR
 Rudi Brandt, Danmark Whippet, hanar/males
 Scott Pfeil, USA  Irländsk Varghund, Podengo Portugues samtl.storlekar och hårlag
 Ludovica Salamon, Italien Skotsk Hjorthund, Greyhound, Galgo Espanol, Azawakh, 
    Sloughi, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Magyar Agar, 
    Chart Polski
 Pascal Thiery, Frankrike Faraohund, Italiensk Vinthund, Cirneco dell’Etna
Best in Show: Stephen Wailes, Australien
Domarna är reservdomare för varandra. 
Vi reserverar oss för domarbyte vid för högt anmälningsantal/domare. 
Anmälningsavgifter:
Babyklass, 4-6 mån, Valpklass 6-9 mån - 215 kr
Juniorklass, 9-18 mån, Unghundsklass 15-24 mån, Bruks- och Öppen klass från 15 mån, Championklass 
15 mån och äldre - 325 kr
Veteranklass, 8 år och äldre - 265 kr
Anmälan öppnar måndag 25 april. Anmälan kan göras i endast en klass. Anmälan är bindande! OBS! Vid 
för sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras din anmälan. Nummerlapp skickas 
ut per e-post eller hämtas i sekretariatet på plats. PM finns på hemsidan: https://ostra.svvk.se, en vecka 
innan utställningen.
Katalogen är digital
Den digitala katalogen kommer finnas på SvVK/östra avdelningens hemsida tillsammans med PM på 
morgonen på utställningsdagen. Önskar man en utskriven katalog måste man beställa den i samband med 
att man anmäler sin hund. En utskriven katalog kostar 40 kr och betalas på östras konto 45 44 18-5. Den 
digitala katalogen är gratis. 
Internetanmälan
Anmäl dig via Internetanmälan på www.skk.se senast tisdag 28 juni 2022, kl 12.00 
Anmälan via post
Anmäl dig via post senast onsdag 22 juni 2022. Fyll i SKKs blankett ”Tävlingsanmälan”, posta den 
till:Eva Sederholm, Kölsta 7, 731 93 Köping. Betalning för utställare som anmäler via post måste vara oss 
tillhanda senast tisdag 28 augusti 2022. Uppge hundens registreringsnummer på betalningen.
Betalningsmottagare: Svenska Vinthundklubben Östra avd., pg 45 44 18 - 5 eller SWISH 123 131 37 33.
Anmälan med poängkort
Sänd poängkort, kvitto på erlagd restavgift, hundens fullständiga uppgifter, samt ägarens namn och kon-
taktuppgifter (använd SKK:s blankett) till Eva Sederholm, Kölsta 7, 731 93 Köping. Skriv hundens re-
gistreringsnummer på varje poängkort. Betala ev. restavgift till pg 45 44 18-5 eller SWISH 123 131 37 33.
Utställningsregler
Du som deltar är skyldig att känna till SKKs regler. Det är viktigt att du i god tid läser igenom vacci-
nations-reglerna. 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.
Upplysningar: betalning, anmälan: Eva Sederholm, tel 070-6086004, e-post: sederholmeva@gmail.com
Övrig information: Christer Vik, tel 073-2191765, e-post: fennaur@gmail.com

Övrigt
Vi använder dina personuppgifter för administration av utställningen. Bilder och resultat från utställning-
en publiceras på hemsidan och i årsboken.









Svenska Greyhoundklubben 
inbjuder till officiell utställning öppen för greyhound

Strömsholm 31 juli 2022

Domare: Lena Persson

Klasser/anmälningsavgifter:
   Valpklass, 4-6 mån  150 kr
   Valpklass, 6-9 mån  150 kr
   Juniorklass  250 kr
   Unghundsklass  250 kr
   Bruksklass  250 kr
   Öppen klass  250 kr
   Championklass  250 kr
   Veteranklass, 8-10 år 150 kr
   Veteranklass från 10 år gratis

Flerhundsrabatt: Billigaste anmälningsavgiften halveras 
fr o m tredje anmäld hund med samma ägare.

Sista anmälningsdag och betalningsdag är måndag 11 juli 2022
Anmälan är bindande.

Anmälan mailas till: annchristineoscarsson771@gmail.com
Uppge hundens namn, titlar, registreringsnummer och ägare. 

Anmälningsavgiften inbetalas på Svenska Greyhoundklubbens bg 5345-3304 
eller swish 1235420161 i samband med att anmälningen görs. 

Ange namn på både ägare och hund som referens vid inbetalning.

Information: Annki, annchristineoscarsson771@gmail.com

Övrigt: Vi använder dina personuppgifter för administration av utställningen. 
Bilder och resultat från utställningen publiceras på klubbens hemsidan och Facebook.
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DOMARE
Stephen Wailes, kennel Laaman, Australien - hanar
Carol Beyerle, kennel Excelsior, USA - tikar & BIS

ANMÄLAN - OBS! Anmälan är bindande
Online på skk.se e-tjänster

KLASSER   AVGIFTER
Valpklass 4-6 månader  295:-
Valpklass 6-9 månader  295:-
Juniorklass 9-18 månader  370:-
Unghundsklass 15-24 månader 370:-
Bruksklass >15 månader  370:-
Öppen klass >15 månader  370:-
Championklass   370:-
Veteranklass >8 år   370:-
Veteranklass >10 år   295:-

FLERHUNDSRABATT
295 kr fr o m 3:e hunden med samma ägare efter två fullbetalade hundar (à 370 kr) 

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

KATALOG
Kommer finnas online på hemsidan två timmar innan utställningen börjar.

BOENDE & ANNAN INFORMATION
Se hemsidan saluki.se

INFORMATION FINALER
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 officiell utst. och saluki bedöms där på fredagen och lördagen!

ANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälan och betalning görs på skk.se under deras e-tjänst.

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 2022 är 320 kr för full-
betalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

UPPLYSNINGAR      
Kjellåke Bjurström - 0706-98 93 00

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 4/7 2022
Svenska Salukiringen inbjuder till officiell utställning i

STRÖMSHOLM SÖNDAGEN DEN 31 JULI 2022

VÄLKOMNA

Vi arrangerar enligt SKKs anvisningar gällande Covid-19



LCK Bråviken inbjuder till internationellt lure coursing-prov 
den 1 & 2 augusti 2022
PLATS: Strömsholm (OBS - nytt fält)
    
INBJUDNA DOMARE:  Hannele Holmström (FI), Jyrki Siivola (FI), Simon van Zanten 
(NL), Marie Jarl (S)/Jonny Hedberg (S)
PROVLEDARE:  Camilla Johansson 
BEST IN FIELD kommer att anordnas.

PRELIMINÄR RASFÖRDELNING
Måndag: borzoi, cirneco dell’etna, galgo español, irländsk varghund, saluki, skotsk 
hjorthund, sloughi, whippet - CSS-klass
Tisdag: afghanhund, azawakh, chart polski, faraohund, greyhound, italiensk vinthund, 
magyar agar, podenco canario, podenco ibicenco, whippet - FCI-CACIL klass 
Raser kan ev. komma att byta dag vid låg/hög anmälningssiffra vilket kommer att meddelas 
senast 7 dagar efter anmälningstidens utgång.

ANMÄLAN
Första anmälningsdag: 6 juni 2022 kl. 18.00 - sista anmälningsdag: 3 juli 2022 kl. 24.00.
Anmälan sker från Kalender 2022 på www.pklc.svvk.se 
Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda på anmälan. Anmälaren ansvarar 
för att uppgifterna är korrekta. OBS! Inbetalning av anmälningsavgift görs i direkt samband 
med anmälan via Payson. Går inte betalningen igenom i Payson är anmälan inte giltig utan 
då måste ni anmäla er hund igen. Om allt fungerat ok så får ni en bekräftelse per e-post. 
Anmälan är bindande.Vi hjälper dig gärna om du är osäker, se kontaktperson nedan.

ANMÄLNINGSAVGIFT: 425 SEK per hund
Svenskägd hund ska senast vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För 
utlandsägd hund ska en kopia av registreringsbeviset skickas, av ägaren, till SKK:s kansli för 
registrering av hundens uppgifter i SKK:s databas innan anmälan sker, ange Lure Coursing 
som orsak. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
For foreign dogs, a copy of the proof of registration including origin information must 
be sent to the Swedish Kennel Club, SKK, please state Lure Coursing as the reason. This 
should be done before or in connection with the trial entry. 
Registreringsbeviset skickas per e-post eller per post / Send proof of registration by 
e-mail or mail to; e-post/e-mail: reg@skk.se. Adress/Address: Svenska Kennelklubben, 
Registreringsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna
    
KRAV FÖR DELTAGANDE

• Provet är endast öppet för hundar med officiell lure coursinglicens.
• Vaccinationer enligt SKK:s championat och utställningsbestämmelser.
• För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVK.

TIDER
Provets starttid: Klockan 8.00 båda dagarna. 
Veterinärbesiktning: Start kl. 6.00 båda dagarna.

ÖVRIG INFORMATION
Provplatsens adress: Slottsvägen 32, 73494 Strömsholm. Vägbeskrivning kommer att 
läggas med i PM som går ut till anmälda deltagare. Underlaget kommer att vara beteshage, 
maskinutrustning kommer att vara elmaskin med traditionell linföring (ej continuous loop). 
Banlängder kommer att hållas inom av FCI fastställda gränser. Inga nämnvärda hinder 
kommer att finnas på banan.
Frågor om anmälan & betalningar: Annika Janson ordforande@lckb.svvk.se
SvVK:s LC-regler och LC-anvisningar samt FCI:s internationella regler gäller, se www.
pklc.svvk.se

Arrangören förbehåller sig rätten att med kort varsel ställa in provet om yttre 
omständigheter och/eller restriktioner i och med COVID-19 så kräver.















SvVK/ östra avdelningen

Höstutställning lördag 17 september 2022, Högbo
Höstutställningen hålls tillsammans med länsklubben, GÄKK då grupperna 5 och 10 går söndag 18 
september.

Domare:
Randi Juliussen, Norge  Borzoi, Saluki
Wim Wiersma, Nederländerna Afghanhund, Skotsk Hjorthund, Podenco Canario, Podengo 
    Portugues (samtliga), Podenco Ibicenco, Magyar Agar, Chart 
    Polski, Azawakh, Faraohund, Cirneco dell´Etna, Sloughi
Vittorio Passerino, Italien  Galgo Espanol, Greyhound, Italiensk Vinthund, Irländsk Varg-
    hund (ev. reservdomare).
Helen Johnston, Storbritannien   Whippet

Best in Show: Wim Wiersma, Nederländerna

Domarna är reservdomare för varandra.
Vi reserverar oss för domarbyte vid för högt anmälningsantal/domare. 

Anmälningsavgifter:
Babyklass, 4-6 mån, Valpklass 6-9 mån - 180 kr
Juniorklass, 9-18 mån, Unghundsklass 15-24 mån, Bruks- och Öppen klass från 15 mån, Championklass 
15 mån och äldre - 290 kr
Veteranklass, 8 år och äldre - 230 kr

Anmälan kan göras i endast en klass. Anmälan är bindande! OBS! Vid för sent inkommen anmälan och/
eller anmälningsavgift returneras din anmälan. Nummerlapp skickas ut per e-post eller hämtas i sekretari-
atet på plats. PM finns på hemsidan https://ostra.svvk.se en vecka innan utställningen.
OBS! Katalogen är digital. 
Den digitala katalogen kommer finnas på SvVK/östra avdelningens hemsida tillsammans med PM på 
morgonen på utställningsdagen. Önskar man en utskriven katalog måste man beställa den i samband med 
att man anmäler sin hund. En utskriven katalog kostar 30 kr och betalas på östras konto 45 44 18-5. Den 
digitala katalogen är gratis. 

Internetanmälan
Anmäl via Internetanmälan på www.skk.se senast tisdag 30 augusti, kl 12.00 

Anmälan via post
Anmäl via post senast tisdag 23 augusti. Fyll i SKKs blankett ”Tävlingsanmälan”, posta den till: Erik 
Norgren, Skolgatan 6C 195 34 Märsta
Betalning för utställare som anmäler via post, måste vara oss tillhanda senast tisdag 23 augusti 2022
Uppge hundens registreringsnummer på betalningen.
Betalningsmottagare: Svenska Vinthundklubben/östra avd., pg 45 44 18- 5 eller SWISH 123 131 37 33.

Anmälan med poängkort
Sänd poängkort, kvitto på erlagd restavgift, hundens fullständiga uppgifter, samt ägarens namn och kon-
taktuppgifter (använd SKK:s blankett) till Erik Norgren, Skolgatan 6C 195 34 Märsta. Skriv hundens 
registreringsnummer på varje poängkort. Betala ev. restavgift till pg 45 44 18-5 eller SWISH 123 131 37 33.

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

Information: Christer Vik 073-2191765 e-post/e mail fennaur@gmail.com

Övrigt
Vi använder dina personuppgifter för administration av utställningen. Bilder och resultat från utställning-
en publiceras på hemsidan och i årsboken.







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

MANUSSTOPP NÄSTA PM-NUMMER 15 juni 2022

www.svvk.se


