Svenska Gårds- och Vallhundsklubben

Vad är SGVK
SGVK är en förkortning för specialklubben Svenska Gårds- och Vallhunds
klubben som i sin tur är medlemsorganisation i Svenska kennelklubben.
SGVK skall verka som en paraplyorganisation för de raser som tillhör
klubben och i huvudsak skall raserna tillhöra grupp 1.
Man är medlem i en rasklubb och betalar sin medlemsavgift till klubben
och blir då per automatik medlem i SGVK. Medlemmar i rasklubbarna har
rätt att ställa ut på SGVK:s utställningar och delta i prov och tävlingar
anordnade av någon av SGVK:s rasklubbar. På rasklubbarnas specialutställningar är det enbart hundar av den ras som tillhör arrangerande
klubb som har behörighet att delta.

Old English Sheepdog

Riktlinjer för SGVK
SGVK har som specialklubb fått rasansvar från SKK för de raser som tillhör
SGVK. För att tillvarata den stora raskunskap som finns inom rasklubbarna
och hos deras uppfödare, är rasklubbarna knutna till SGVK.
SGVK:s fullmäktigestämma är det högsta beslutande organet inom
organisationen. Styrelsen har till uppgift att verka inom de ramar och
verkställa de beslut som fullmäktigestämman har tagit.

Berger des Pyrénées à face rase

Berger des Pyrénées à poil long

SGVK:s huvuduppgifter
• Att arrangera utställningar i enlighet med SKK:s bestämmelser.
• Att lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SKK
upprättade riktlinjer.
• Att arrangera avelsrådskonferenser för rasklubbarnas avelsråd och
uppfödare.
• Att arrangera domarkonferenser för de raser som specialklubben har
rasansvaret för.
• Att vara förbindelselänk mellan SKK, rasklubbarna och dess medlemmar.
• Att aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens raser.
• Att ge information till rasklubbarnas medlemmar genom rasklubbarnas
sekreterare.
• Att vara SKK behjälplig vid domarutbildning och examination.
• Att svara på remisser och övriga uppdrag som SKK delegerar till SGVK.

Polski Qwzcarek Nizinny

SGVK:s aktiviteter
SGVK arrangerar två uppskattade och populära tävlingar, SGVK:s vinstrikaste utställningshund samt SGVK:s allroundhund. Båda tävlingarna drar
många deltagare och konkurrensen mellan ekipagen är hård.
Pris till 1-3 placerade ekipage utdelas vid fullmäktigestämman året närmast
efter tävlingsperiodens slut.
SGVK anordnar med hjälp av rasklubbarna utställningar runt om i landet.
Utställningar är en av de bästa mötesplatserna att träffa likasinnade
personer på. Är du ny i utställningssamanhang är SGVK:s utställningar ett
bra första steg. Där kan du möta rasfränder som hälsar dig välkommen till
utställningsvärlden och hjälper dig komma igång på bästa sätt.

Schapendoes

Följande raser ingår i SGVK
• Bergamasco
• Berger des Pyrénées à poil long
• Berger des Pyrénées à face rase
• Cao da Serra de Aires
• Dansk-svensk gårdshund
• Gos d´ Atura Català
• Old English Sheepdog
• Polski Qwczarek Nizinny
• Schapendoes
• Schipperke

Vill du veta mer om SGVK och raserna som ingår?
Besök gärna vår hemsida www.sgvk.se och vi finns även på Facebook.

Dansk-svensk gårdshund

Samtliga raser under SGVK är aktiva och arbetande hundar.

Schipperke

Gos d’Atura Catala

Bergamasco

Cao da Serra de Aires
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