
 

 

 
Medlemsblad 

Här kommer ett förenklat medlemsblad som endast innehåller 
jaktprovsverksamheten under 2020 till 2021. 

Eventuell ny information hittar ni alltid uppdaterat på vår 
hemsida, så håll alltid koll där. 

 
Jaktprov i öppen klass och särskilt rävprov 1/9 2020-28/2 2021 
RR-prov från den 21 augusti till den 28 februari 
Obs! Särskilt rävprov får pågå till den 15/3 2021. 

För att få starta på jaktprov måste hunden vara 15 månader. 
OBS! Domare som dömt hunden till första pris tidigare får ej dömma samma hund 
igen. 
 
Unghundsklass 12-24 månader RR gäller inte unghundsklassen 
 
Anmälan skall vara kommissarie Anders Lenér Renstad Inspektorbostad 1 59022 
Väderstad Mob:076-8072928 Tillhanda senast kl. 20.00 kvällen före start 
anderslener@gmail.com."> 
OBS! Startavgiften skall vara inbetald innan start annars blir provet underkänt. 
 
Startavgift: Vid SHR-prov 550 kr, 200 kr betalas på bankgiro 
5697-0353 eller Swisha till är 1232158509 samt 350 kr betalas provdagen till 
domaren. Vid RR-prov, 
i samband med jaktprov gratis, i andra fall är startavgiften 250 kr, 
varav 150 kr betalas på bankgiro 5697-0353 
och 100 kr betalas provdagen till domaren. 
 
Tid när provdagen börjar och slutar: 
Under september- oktober och februari vid solens uppgång och slutar 
senast klockan 16.00. 
Under november– januari, klockan 08.00 och avslutas senast klockan 16.00. 
Fullmäktige för proven är Stefan Lenér. 
OBS! OBS! OBS!!! För start i september och februari krävs godkänt RR prov 

Östgötaprovet elitklassprov KM Ödeshög 9-10 januari 2021 
 
Anmälan skall vara kommissarien Stefan Lenèr 
Tillhanda senast 2021-01-03 
stefanlener@tele2.se."> 
0142-710 06 
070-229 09 93 



Startavgift: 1050 kr varav 350 kr betalas på bankgiro 
5697-0353 eller Swisha till är 1232158509 
och 350 kr betalas på prov dagen till domaren. 
OBS! Startavgiften skall vara inbetald innan start annars blir provet underkänt. 
Prov dagen börjar kl 08.00 och avslutas senast kl 16.00. 
Fullmäktige för provet är Stefan Lenér 
Max antal hundar är 15 stycken. 
Lottdragning av alla hundar om antalet anmälda är fler 
än 15 st. Enligt provregler 
Endast skriftlig anmälan mottages eller via nätet. 
OBS!!! Godkänt RR prov erfordras för start på detta prov!!! 
 
OBS! Provet kan komma att ställas in om inte antalet anmälda blir minst 5 eller fler 

Elitklassprov Rejmyre 20-21 febr 2021 
 
Anmälan skall vara kommissarien Stefan Lenèr 
Tillhanda senast 2021-01-03 
stefanlener@tele2.se."> 
0142-710 06 
070-229 09 93 

Startavgift: 1050 kr varav 350 kr betalas på bankgiro 
5697-0353 eller Swisha till är 1232158509 
och 350 kr betalas på prov dagen till domaren. 
OBS! Startavgiften skall vara inbetald innan start annars blir provet underkänt. 
Prov dagen börjar kl 08.00 och avslutas senast kl 16.00. 
Fullmäktige för provet är Stefan Lenér 
Max antal hundar är 15 stycken. 
Lottdragning av alla hundar om antalet anmälda är fler 
än 15 st. Enligt provregler 
Endast skriftlig anmälan mottages eller via nätet. 
OBS!!! Godkänt RR prov erfordras för start på detta prov!!! 
 
OBS! Provet kan komma att ställas in om inte antalet anmälda blir minst 5 eller fler  

 
Uttagning DM 3 oktober  
Den nya styrelsen återkommer med information gällande detta via vår hemsida 
 
Ungdomsjakt 
Den nya styrelsen återkommer med information gällande detta via vår hemsida 
 
 


