
Bestämmelser för Öppenklass, Räv- och RR-prov på Skilda platser 

  För startande hundägare gäller följande: 

 Anmälan om star t av stövare skall vara respektive provansvarige tillhanda före provtill-
fället. 

 Startavgiften 300 kr/provdag skall sättas in på JHStk bankgiro 195-7182 innan provtill-
fället. 

 Glöm inte att ange hundens namn och reg.nr samt ditt namn vid anmälan. 

 Domararvodet betalas direkt till domaren 200 kr/dag, samt domarens eventuella resekostnad 
med 18,50 kr/mil. 

 Fastställande av provdag skall göras senast kvällen före till provansvarige med angivande av 
tänkt domare. 

 Fastställd provdag skall följas, fastställd dag kan inte flyttas utan domarens/provansvariges 
medgivande. Skäl för flyttande av dag skall vara av ”djurskyddskaraktär” ex. vid skarföre, kyla 
mer än -15° eller storm. 

 Stövaren får starta på av hundägaren anskaffad provmark som provledaren har godkänt. 

 Domare som dömt till ett förstapris kan inte anlitas för ytterligare Ökl-prov. 

 Stövarägaren skall alltid ha med sig stövarens registreringsbevis. 

  För tjänstgörande domare gäller: 

 Kontrollera att anmälan och inbetalning är gjord enligt gällande regler. 

 Kontrollera att stövarens ID-märkning överensstämmer med registreringsbeviset. För chippad 
hund har klubben två avläsare. 

 Det kommer an på domaren att även fylla i jaktprovsprotokollets uppgifter om stövarens regi-
streringsnummer, föräldradjur, ägare o.s.v. om provledaren inte har hunnit översända ett proto-
koll med ifyllt huvud. 

 Jaktprovsprotokollet skall snarast och senast 7 dagar efter provdagen skickas in till respektive 
provansvarige. (Se regelboken sidan 13.) 

 Provansvarige avgör var kollegiet för genomförda prov hålles. 

Bestämmelser för Rörliga elitklassprov (R-Ekl) 

 Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klub-
bens verksamhetsområde som provledaren godkänt. 

 Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. R-Ekl bedöms av olika 
domare respektive provdag som hundägaren anskaffat och som ej har dömt 1:a pris Ökl tidigare 
och helst bor i klubbens verksamhetsområde. 

 Anmälan enligt lokalklubbens bestämmelser, anmälan skall ha inkommit till provledaren och 
fastställas senast dagen före provdag. Se sidan 60. 

 Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl eller ett 1:a pris Ökl 
jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår. 

 Kollegium genomförs samtidigt som öppenklassproven.. 

 Avgift R-Ekl 600 kr insättes på JHStk bankgiro 195-7182, skr iv vad som gäller  ägare och 
hund. 

 Hundägaren betalar domararvodet direkt till domaren 200 kr/dag samt domarens eventuella 
resekostnad med 18,50 kr/mil. 

 Viktigt att provledaren har godkänt marken och domare innan start. 

  Övrigt: 

 Samtliga blanketter och protokoll kan laddas hem och skrivas ut från klubbens hemsida 
www.jhstovare.se  -  Jaktprov - Blanketter. 

 

http://www.jhstovare.se

