
 

                  

Anmälan 

Anmälan senast 2016-12-15 via post se bifogade blankett, E-post, eller via vår hemsida. 

Anmälan skall innehålla ägarens namn, telefonnummer (även mobil) och adress samt 

deltagande hunds registreringsnummer, namn, meriter på Räv, jaktåret 2015-2016 

(jaktprovsprotokoll bifogas) och foto/digitalt. Foto av hunden måste sändas via e-post. 

Klubb eller hundägare anmäler även annan medföljare och medföljande domare. Kom ihåg 

personnummer på medföljande domare. Meddela eventuell specialkost vid anmälan., 

Bokning av mat och logi görs i samband med anmälan. 

Övriga som vill följa tävlingen i någon form och som önskar mat och logi, anmäler detta. 

Inkvartering av medföljande domare står arrangören för. 

Anmälan sker till: Olle Råström Korgmakargatan 32, 621 53 Visby. Tel 070-281 34 41.       

Mail gotland@stovare.s 

 

 Antal deltagare 

Max antal deltagare vid Räv-SM är tio hundar. Arrangerande klubb rangordnar de 

anmälda hundarna enligt Svenska Stövarklubbens regler för rangordning vid tävling. 

Vid lika poäng ska den som har flest prisdrev vid särskilt rävprov rangordnas före. I 

de fall två hundar fortfarande har lika poäng, går yngsta hund först. De tio bästa 

kallas därefter till provet. Hundägare får kallelse under vecka 01 2017. För att Räv-SM skall 

arrangeras krävs  att minst sex hundar deltar med erforderliga resultat. För att delta måste 

hunden använda en trackerpejl under tävlingen, som kommer att finnas plats. 

                                                              

Boende 

Boende kommer att vara på Brukshotellet, Romakloster. 

Priset för hela paketet torsdag-söndag är 2 800 kr inklusive anmälningsavgiften på 900 kr. 

Extra natt kostar 300 kr. Vill ni ha lakanset kostar det 120 kr. Anmälningsblankett går ut till 

alla lokalklubbar eller så bokar ni via vår hemsida. Bokning av båtbiljett sker genom 

Destination Gotland. Telefon 0771-22 33 50 eller via deras hemsida  

http://www.destinationgotland.se/sv/. Resande från Oskarshamn måste troligen åka redan 

onsdagskväll. Nynäshamn kan man åka torsdag förmiddag. För att få rabatterat pris på resan 

till Gotland kontakta Erik Jonsson på 

tel 0498-505 58 eller 073-689 00 16, så hjälper han till med bokningen. 
Välkomna önskar 

Gotlands Stövarklubb 
 

                 Inbjudan  

Till Gotland och Räv-SM 
Den 10-11 februari 2017 

mailto:gotland@stovare.s

