
 

 
PM Retrieverjaktprov B i Handog, Lit - 17-18 augusti 2019 

SSRK - Jämtland/Härjedalen 
 

Domare: 
Henry Carlsson NKL lördag - EKL söndag 
Sune Nilsson ÖKL lördag - NKL söndag 
Bertil Furberg EKL lördag - ÖKL söndag 
 

Provledare 
Jerry Eriksson 
070-605 95 52 
 
Jens Andersson 
ordforande@ssrk-jh.se 

Kommissarie 
Christina Eriksson 
070-273 80 63 
tina.retriever@hotmail.com 

Jaktprovssekreterare 
Lotta Landén 
070 – 522 63 84  
jprsekr@ssrk-jh.se  

 
Meddela snarast förhinder till kommissarien, tänk på reserverna! 

 
Samling & provplats 
Samling kl. 08.00 båda dagarna vid samlingsplatsen (grillplatsen/vindskyddet), önskar du 
vägbeskrivning vänligen maila Christina Eriksson på tina.retriever@hotmail.com. Det är 
skyltat mot provplatsen. 
Om du ej har möjlighet att infinna dig i tid till samlingen vänligen meddela kommissarien.  
 
Vaccination-, kryptorchid- och ID-kontroll 
Kontroll kommer att ske vid samlingen och/eller slumpvis under dagen. Iaktta gällande 
vaccinationsbestämmelser. 
 
Startande i elitklass skall verifiera exteriörbeskrivning med protokoll eller utställningskritik 
(gäller ej utlandsägd hund). 
 
Valpar under 4 månader får ej vistas på provplatsen. 
 
Förhinder att starta/strykningar 
Återbetalning av anmälningsavgifter enligt gällande regler för jaktprov. Löptik får EJ deltaga. 
Intyg för att styrka förhinder ska skickas till kassören. Intyg ska inkomma senast 8 dagar efter 
provet för att återbetalning ska kunna ske. En administrativ avgift på 30 kr tas ut av alla 
avanmälningar oavsett orsak. 
 
Kassör 
Kristina Öhrling-Eising, Rödmyren 125, 832 94 Orrviken, 070-659 58 37 
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Fikaförsäljning 
Vi kommer att sälja kolbullar, korv, kaffe och läsk vid samlingsplatsen. 
 
Middag lördag 
Vi kommer att äta en gemensam middag lördag kväll på campingen i Lit, där du är 
välkommen att delta. Se vidare information längre ned. Observera endast förbokning. 
 
Boende 
Vill man bo över i närheten av provplatsen så kan vi rekommendera Lits camping. Önskar 
man andra alternativ kan man kontakta oss för fler förslag. 
 
Vid eventuella frågor: Vänligen kontakta provledare eller kommissarie. 
 

 
Varmt välkommen till vårt jaktprov i Lit hälsar SSRK –J/H! 
 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
provledningen 
   



 

 
 

Domare, funktionärer, startande, publik... 
 

hälsas välkomna till gemensam  
JAKTPROVSMIDDAG  

Lördag den 17 augusti klockan 19.00 
i kåtan på Lits camping 

 
 

Anmälan: 
Middagen bokar och betalar den som vill delta senast fredag den 9 augusti 
Anmälan till middagen görs via detta formulär 
 
Betalning: 
Kostnad 200 kr / person 
Betalning sker antingen på SSRK-JH Bankgiro 5141-3896 eller Swish 123 017 3484. Var noga 
med att märka vem som betalt på inbetalningen och att det gäller middag.  
 
Uppmärksamma att middagen endast går att förhandsbeställa, ingen anmälan på plats. 
 
 

Menyn för kvällen levereras av cateringfirman 2 kockar 
Förrätt: Kallrökt laxbakelse på kavringsbotten med picklad rödlök och citron 
Varmrätt: Örtstekt kyckling med klyftpotatis och skysås, inlagd gurka och 
vinbärsgele 
Efterätt: Kladdkaka med grädde och kaffe 
 

Måltidsdryck ingår, medtagen egen dryck om annat önskas. 

 

 

Frågor och funderingar kring maten? 
Kontakta Nathalie Eriksson nattis88@msn.com 
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