
STIFTAD DEN 7 NOVEMBER 1950 

Svenska Vinthundklubben 
ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN 

ORDFÖRANDE SEKRETERARE KASSÖR 
Jörgen Oinonen Gunny Blomgren Conny Croneryd 
Majvägen 7 Norra Majorsgatan 26A Sväm Orrlyckan 2 
691 36 KARLSKOGA 903 45 UMEÅ 599 91 ÖDESHÖG 
ordforande@svvk.se sekreterare@svvk.se kassor@svvk.se 

Karlskoga 2020-05-12 
 
Till klubbar inom SvVK 
 
Som ni säker redan sett har SKK/CS beslutat att lätta något på våra restriktioner i syfte att tillåta begränsad 
hundverksamhet i högre grad. Beslutet gäller från och med den 1 juni fram till och med den 31 augusti 
2020. Den bortre gränsen kan givetvis justeras efter behov. Fortfarande gäller dock regeringens förbud mot 
allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Eftersom jag har både 
sett och hört ganska fria tolkningar av det beslut SKK/CS fattade den 29 april vill vi med detta brev 
klargöra vad som gäller inom vår organisation. 
 
Utställningsverksamhet 
Inga utställningar kommer att kunna bedrivas inom avdelningar eller rasklubbar då SvVK precis som SKK 
även följer folkhälsomyndighetens krav att inte resa till andra delar av landet i onödan. Lokala 
ringträningar kan givetvis genomföras under förutsättning att arrangerande klubb utför den påbjudna 
riskanalysen samt att arrangerande klubb har obligatorisk anmälningsplikt på deltagare för arrangemanget 
för att försäkra sig om att ingen tillresande från annan plats i landet deltar. 
 
Lure coursing 
Inga prov kommer att genomföras under ovan nämnda period av samma skäl som ovan. Lokala träningar 
kommer att kunna genomföras men även här krävs det att en riskanalys görs och att arrangerande klubb 
inför obligatorisk anmälningsplikt på deltagare för arrangemanget för att försäkra sig om att ingen 
tillresande från annan plats i landet deltar. 
 
Övrig verksamhet 
Vid övrig verksamhet i samma regler som ovan med riskanalys och krav på anmälan till verksamheten så 
att inga personer reser till arrangemanget från andra delar av landet. 
 
Funktionärer 
Ytterst är det den enskilda personens ansvar att se till att inte delta på något arrangemang om man 
befinner sig i en så kallad riskgrupp men när det gäller deltagande funktionärer på någon av ovannämnda 
arrangemang så har arrangerande klubb ansvar att inte anlita funktionärer som tillhör en känd riskgrupp.  
 
Vid frågor omkring detta så kan ni kontakta mig eller någon annan ledamot inom SvVK/HS för mer 
information. 
 
Med det önskar jag och resten av HS en riktigt trevlig sommar med er fyrbenta vänner. 
 
 
 
 
……………………………… 
Jörgen Oinonen 
Ordförande SvVK 


