
  

   

 
PM	för	Ordinarie	delat	Fältprov	2020	

Välkomna på fältprov för nybörjare och ovana hundförare! 
 

Detta prov är i första hand tänkt för våra mer ovana hundförare som kanske inte har så stor vana av att 
starta sin hund. Notera dock att detta inte är ett ”övningsprov” utan att bedömning kommer att ske som 
under ett vanligt prov, dvs hunden ska vara ”färdig” för bedömning. Tanken är att de hundförare som 
så önskar ska ha möjlighet att ställa frågor och få lite extra stöd under dagen. Vi har även en något 
mindre grupp än vanligt för att inte behöva stressa. 
 	
På detta prov kommer vi endast ha UKL och ÖKL. 	
Vid ej fullt prov kan vi eventuellt fylla på med EKL i mån av plats. 	
Nybörjare/ovan hundförare: Har startat på ca 2–3 prov, men ska ej ha fört hunden till pris. 	
Vid osäkerhet så får ni gärna höra av er och fråga.  
 
Datum: 2020-10-04  
Plats: Grönsöö Slott, Enköping  
Maximalt antal deltagare: 10 ekipage  
Domare: Mikael Holmström	
Provledare: Per Ekenbäck 
Kostnad: 500 kr UKL, 700 kr ÖKL, ska betalas till SVK Östra på plusgiro 118 93-5 samtidigt som 
anmälan görs. Ange datum, plats, klass och hundens registreringsnummer.  
 
Sista anmälningsdag: 2020-09-12, anmälan ska ske via www.vorsteh.se/anm%C3%A4lan-prov 
med korrekt ifylld anmälningsblankett. Notera att anmälan är giltig först när både anmälan och 
betalning inkommit till SVK Östra. 	
 
Vid fler än 10 anmälda ekipage kommer följande prioriteringsordning att användas: 	
1. Nybörjare, medlem i SVK Östra med någon av våra raser SAMT anmäld och betald i tid. 	
2. Nybörjare, medlem i annan lokalavdelning samt någon av våra raser. Anmäld och betald i tid. 	
3. Medlem i Östra, ej nybörjare. 	
4. Medlem i annan lokalavdelning, ej nybörjare. 	
 
Kontaktperson vid frågor:  
Frågor gällande anmälan; provsekreterarna.ostra@gmail.com 
övriga frågor kring provet kontakta provledare Per Ekenbäck tel: 070-660 70 38 
 

Varmt välkomna! 


