
      PM  Tollingjaktprov 
 
 
 

SSRK södra hälsar dig välkommen till tollingjaktprov vid ”Ickes damm”, Äsphult torsdag den 
13 maj 2021  
 
Kommissarie:  Anette Björgell  070-851 01 43  
Provledare:  Åsa Roosqvist 073-056 57 94 
Domare:  Lasse Bengtsson 
 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas, det innebär bland annat att alla 
ansvarar för att hålla avstånd mellan varandra på provplatsen. Tillhör du riskgrupp bör du 
undvika deltagande i verksamhet. Känner du dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion så 
stannar du hemma och återbetalning av anmälningsavgift kommer att ske. Högst åtta 
personer får befinna sig på provplatsen samtidigt. Ingen publik är tillåten, dvs du som 
startande får komma själv. Samtliga startande får en individuell starttid. För att säkerställa 
ett minimum av närvarande personer så uppmanar vi alla startande att respektera den 
starttid som utdelats, dvs att vara på plats på utsatt tid samt att lämna efter det att hunden 
prövats. Prisutdelning sker efter varje hund. Vaccination kontrolleras i samband med start.  
 
Medlemskap i SSRK krävs för start. Medlemskort visas i samband med 
vaccinationskontrollen.  

Önskvärt är att ni i förväg skickar bild på medlemskortet alt. bild på inbetalning av 
medlemskap, till kommissarie eller provledare via sms på nummer ovan. 

 
 
Provplatsen  ”Ickes damm” koordinater: (55.9754162, 13.7763012)  
Kommer ni från E22, tag avfart Linderöd kör mot och via Äsphult. Vid Äsphults kyrka sväng 
vänster mot Sjörupsvägen. Sväng höger efter ca 1,6 km. SSRK-skylt visar från Sjörupsvägen. 
Kommer ni från Höör eller Sösdala, kör mot Bosarpasjön, Sjörupsgården, Sjörupsvägen 322, 
Sösdala. Samma gäller från E22, avfart Ekerödsrasten. Från Trekorset vid Sjörupsgården, följ 
Sjörupsvägen mot Äsphult, provplatsen på vänster hand efter ca 2 km. SSRK-skylt visar från 
Sjörupsvägen. 
 
Parkering: Parkering sker på anvisad plats, på grusvägen bakom kullen. Gäller både 
funktionärer och startande 
 
Rastning av hund sker längs grusvägen tillbaka, samma håll ni kom med bil.  
Detta är privat mark så vi ber er plocka upp efter er och er hund. 
 
Medtag: vaccinationsintyg, medlemskort SSRK. 
 
Övrigt: Om du känner dig sjuk eller av annan anledning måste dra tillbaka din anmälan, 
kontakta kommissarien snarast. Intyg för löptik eller skadad hund ska vara kommissarien  
tillhanda enligt gällande regler för återbetalning av anmälningsavgiften. Intyget ska utfärdas 
av veterinär eller av SSRK välkänd person. 

 
 



Starttider: 
Nybörjarklass: 
Startnr 1 9.00 

Startnr 2 9.30 

Startnr 3 10.00 

Startnr 4 10.30 

Startnr 5  11.00 

Startnr 6 11.30 

Startnr 7 12.00 

  
Öppenklass  
Startnr 1 12.45 

Startnr 2 13.30 

 
 
 

Välkomna! 
Provledningen  

 


