
 

 

Välkommen till SSRK Västras jaktprov EKL i Bullaren, 

lördagen 15 augusti 2020 

Generellt fotoförbud råder.  

Absolut förbjudet att åka till marken och träna före eller efter provet. 

Covid-19 
Följ SSRKs instruktioner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
http://ssrksodra.com/wpr/wp-content/uploads/2020/03/convid-revid.pdf 
 
Vi reserverar oss för förändrade restriktioner från Regering, 
Folkhälsomyndigheten, SKK och SSRK. På grund av rådande situation av Covid-
19 kommer vi att ha två samlingar. Vi vill att ni håller avstånd och använder 
handsprit. Efter avlutat prov får ni kritik och pris och ni ombeds därefter att 
lämna provplatsen. Deltagare får ha med sig max en person. Om ni får 
symptom som stämmer överens med de för convid-19 ska du avanmäla dig. Det 
krävs inget läkarintyg och hela anmälningsavgiften betalas tillbaka.  
 

Samling: Första samling, kl. 08.00, startnummer 1-6. Andra samling, kl. 11.00, 

startnummer 7-10. Kom i god tid, vid tiden för samling ska hunden vara 

avprickad. 

Startlista: Ditt startnummer hittar du på SSRK Prov. Ha koll på startlistan då 

den dagligen uppdateras. Reserver kontaktas via telefon eller mejl. Tänk på att 

vara tillgänglig fram till kvällen, kl. 21.00, innan provet för eventuell provstart. 

Provledare: Leif Johansson 070 34 61 226 

Kommissarie: Berit Martinsson 073 80 58 610 

http://ssrksodra.com/wpr/wp-content/uploads/2020/03/convid-revid.pdf


Domare: Bengt Göran Landin  

Domaraspirant: Berth Nilsson 

Vaccination: Enligt gällande regler från SSRK. 

ID-märkning: Föraren ansvarar för att ID-märkning i örat är läsbar. För 

chipmäkt hund finns scanner. Kontroll görs vid provplatsen. 

Återbetalning:  Anmälningsavgiften betalas tillbaka om hunden löper, är sjuk 

eller skadad och veterinärintyg finns. Intyg måste skickas in senast 3 vardagar 

efter provet till Berit Martinsson, Törsängen Kölnan 1, 668 93 Ed. En mindre 

administrationsavgift tas ut av SSRK.  

Observera: Om du av någon anledning måste dra tillbaka din hunds anmälan så 

måste du snarast kontakta kommissarie på ovanstående telefonnummer. 

Prisutdelning: Denna sker direkt efter att varje par har genomfört provet. 

Diplom och rosett till förstapristagare.  

Övrigt: Ta med matsäck, det finns inget att köpa på provplatsen. 

 

Lycka till! 

 

 

 
 
 

 

 

 


