
LÄNSHEMSLÖJDSFÖRENINGEN I VÄRMLAND

Inlämningsblankett till Utmärkt Värmländs Slöjd (UVS)

Obs. En blankett per slöjdalster Löpnr (ifylles av Lhf) …..........

Textilslöjd

beskrivning….........................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................
                                                Hårdslöjd

beskrivning.............................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

Design/mönster Traditionell Egen design

Annan designer Vem? Intyg bifogas

Antal 1 st    1 par Serie om................... st

Är till salu       nej.........                            ja........                  Pris............... inkl provision

 Skötselråd
................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................



Sammanställning och försäkran                                              lämnas in i 2 ex 

Föremål: 1.................................................. Inlämningsnr....................... (ifylles av Lhf)

2.................................................. Inlämningsnr........................ (ifylles av Lhf)

                        3.................................................. Inlämningsnr........................ (ifylles av Lhf

Jag försäkrar att jag har upphovsrätt till inlämnade produkter och är medveten om, att om denna rätt 
framledes ifrågasätts, blir det en tvist mellan mig och motparten, där Länshemslöjdsföreningen i 
Värmland (Lhf) inte berörs. Lhf har dock rätt att ompröva utmärkelsen. 

Vidare har jag de försäkringar som jag finner nödvändiga för att föremålet/föremålen ska kunna 
delta i den av Lhf anordnade utställningen under sommaren. 
Utställda alster ska hänga hela utställningstiden.
Om det utställda alstret är till salu märker vi med pris inkl 20% provision efter bedömningen.

Lhf har ingen försäkring som täcker inlämnade föremål.

Betala anmälningsavgiften  200 kr / alster till Länshemslöjdens bankgiro 5668-6710 eller 
swish 123 5141437.   Ska vara betalt före inlämning. Glöm inte ange namn och UVS 2019

Namn                                                            Postadress

….................................................                …............................................................................
Telefon                                                         E-postadress

….......................................................          …..............................................................................        

Namnteckning Namnförtydligande

….............................................. ….........................................................

Inlämnat datum.................................................

Avgift betald     kontant …...        bankgiro.........      swish...........

Mottagit     datum...................                                    Återlämnat    datum ….................

….............................................................                  …......................................................
sign                                                                             sign



Riktlinjer inför UVS-bedömning.

•  Endast slöjdare bosatta i Värmland får delta.

• Juryn är helt fristående från Länshemslöjdsföreningen i Värmland, en 
jury för textil och en för hårdslöjd. 

• Alstren bedöms ur följande aspekter: design-estetik, 
material,utförande, teknik, användbarhet.

Till detta läggs även en bedömning om bra miljöval.

• Juryns beslut kan inte överklagas.

• Deltagare kan lämna in högst tre alster inför årets bedömning. När 
man fått tio alster i rad godkända erhåller man diplom som Utmärkt 
Värmländsk Slöjdare.

• UVS diplom utdelas för varje godkänt alster. Ett alster som inte når 
upp till UVS, innebär att man får börja om på nytt.

• Produkten ska vara korrekt ur upphovsrättslig aspekt.

• Produkten ska vara omärkt, juryn ska inte kunna identifiera vem som 
tillverkat produkten.

• Om godkänd produkt märks med UVS ska detta göras med de 
etiketter föreningen tillhandahåller.

• Kostnaden 200:- per produkt ska betalas in på föreningens 
         bg 5668-6710 eller swish  123 514 14 37 före inlämning.

• Alster kan lämnas in till någon i Länshemslöjdsföreningens styrelse 
eller lämnas i butiken i västra flygeln på Alsters herrgård efter 
kontakt med Bengt senast 25/5 2019.   Bengt 070-5736358,

Ann 070-2717387, Annika 076-8303970, Inger 070-6908252
https://hemslojden.org/forening/varmland.

https://hemslojden.org/forening/varmland

