
JHStk:s bestämmelser för 2018-års uttagningar och deltagande i 
KM, DM och SM  

Nytt fr.o.m. 2012 är krav på varaktigt medlemskap i JHStk för att tävla om klubbmäster-
skapet och uttagning till DM som är ett avancemang mot SM. Det vill säga att boende 
utanför Jämtland-Härjedalens upptagningsområde skall vara fullbetalande medlem i 
minst tre år i JHStk för att få tävla om KM och uttagning till DM. 

Är medlemmen boende samt mantalsskriven i Jämtland-Härjedalen kan han/hon tävla 
redan första medlemsåret, förutsatt att en i familjen på samma adress är fullbetalande. 

KM- och DM-uttagning genomförs under alla fyra provdagarna i Strömsund och provets 
bästa hund med ägaren mantalsskriven i JHStk:s upptagningsområde blir tillika Klubb-
mästare. 

Till KM och DM äger alla fullbetalande klubbmedlemmar rätt att tävla med hund som är 
kvalificerad till start i Elitklass. 

Vid flera ägare av samma hund ska alla ägare av i KM-deltagande hund vara medlem i  
JHStk. 

Endast hundar med RR deltar i DM-uttagningen. Hundar med RR får starta i båda om-
gångarna. Den bästa RR-hunden från varje omgång går automatiskt vidare till DM. 

Uttagningarna i Strömsund, KM och DM genomförs som Elitklass prov på hare/räv enligt 
gällande jaktprovsregler. Endast prestationer under de två ordinarie provdagarna räknas i 
tävlingen. 

Resultat från eventuellt omprov ingår ej i tävlingen. 

Eftersom provet genomförs som ett vanligt Elitklass prov på hare/räv kan omprov dock 
beviljas enligt jaktprovsbestämmelserna och i så fall ingår resultatet från omprovet vid 
fastställande av prisvalör i Elitklass, men kvalificerar inte för vidare tävlande om KM och 
DM. 

 

Anmälan till: Per Roos  
   Trång 432,  
   835 96 Trångsviken  
   070-629 49 64    
   roos.per@trangsviken.nu 

KM och DM-uttagning  

Tävlingsdatum: 28/9-1/10, vid färre än 20 hundar endast prov den 29-30/9 

Anmälan och anmälningsavgiften skall vara klubben tillhanda senast den 18/9 på 
JHStk bankgiro 195-7182 eller Swish-nummer: 123 042 52 72, skriv hundens namn. 

OBS! Endast hundar där anmälningsavgiften inkommit 

i rätt tid deltager i tävlingen om KM och DM-plats. 


