
Välkommen till 2022 års Riksprov på fjäll

Information

Aktuell information:
Riksprovet 2022 | Svenska Vorstehklubben 

Sekretariat:
Camp Ripan, Campingvägen 5, Kiruna

Öppettider:
Onsdag 31/8 kl. 18.00-21.00
Torsdag 1/9 kl. 5.30-08.00, 15.00-21.00
Fredag  2/9 kl. 5.30-08.00, 15.00-21.00

Registrering: 
Registrering i Kiruna sker på Camp Ripan, se tider för sekretariatet.
Registrering i Gällivare sker på morgonen före samlingen. Öppet mellan kl. 
07:00-08:30. Platsen är 5:ans Parkering, som ligger i anslutning till avtaget från 
väg E45 upp mot Dundret. Orienteringsbild finns på hemsidan.

Samling:
Elitklassen samlas på Camp Ripan i anslutning till entrén kl. 06:00 torsdag och 
fredag.

Unghundsklassen 
De som bor i Kiruna samlas på Camp Ripan kl. 06:30 torsdag och fredag. 
De som bor i Gällivare samlas på 5:ans parkering kl. 08:30. Efter att gruppen 
från Kiruna kommer till Gällivare sker ett upprop och avfärd upp på Dundret.

Eftersöksgrenar lördag 3/9
Samling kl. 08.00 i anslutning till entrén på Camp Ripan. 

Allmänt:
Den individuella startordningen inom klasserna har lottats, och framgår av 
startlistan som finns på hemsidan. 
OBS! Startgrupperna kan förändras ända fram till morgon samma dag man 
startar. 
Fältmomenten genomförs torsdag och fredag.
 Under lördagen genomförs eftersöksgrenarna. Alla hundar i UKL ges möjlighet 
att starta på eftersöksgrenarna oavsett om de blivit godkända på fält eller inte. 
Förare till ej godkänd hund som vill delta i eftersöksgrenarna anmäler sin hund 
till sekretariatet. Under provets gång kommer endast meddelas om hund är 
godkänd eller inte godkänd. Betygen meddelas i samband med prisutdelning på
lördag kväll.



Jägarmiddag

Riksprovet avslutas på lördag 3/9 med middag och prisutdelning på 
restaurangen på Camp Ripan, kl. 19.00.
Middag 2 rätter, 450 kr/person. Kostnad för dryck tillkommer.
Anmälan och betalning till riksprovsmiddagen görs senast 26/8 till 
bokning@ripan.se, märk mejlet med Riksprovsmiddag. Kom ihåg att informera 
om eventuella matallergier!

Vaccination

Deltagande hund ska enligt SVK:s jaktprovsregler vara vaccinerad mot valpsjuka 
enligt följande:

● Hund över 1 års ålder: vid lägst 10 veckors ålder.
● Hund över 1 års ålder: vid lägst 10 månaders ålder.
● Hund som vaccinerats för första gången måste vara vaccinerad minst 14

dagar före tävlingsdagen, d.v.s. senast 2022-08-18.

Apportvilt
UKL: Spår ripa, vatten and eller trut
EKL: Spår räv,  vatten and eller trut

Medtag

● Vaccinationsintyg samt registreringsbevis.
● Statligt jaktkort
● Mat och dryck, då det blir en lång dag på fjället.
● Kläder efter väder.

Provledare UKL: Katarina Kaati, 070-6450165, EKL: Lotta Olovsson, 0706464491



Logi
Lunchpaket
Helikopter

Vårt rekommenderade boende är Camp Ripan.

Lokalföreningen har förbokat 15 st stugor där hund är tillåtet, ange bokningskod
374270, anges av den som bokar. Bokning sker via telefon eller mejl.

Priser:
1 person 1592 SEK/natt (tillkommer 220 SEK för hund)
2 personer 1772 SEK/natt (tillkommer 220 SEK för hund)
3 personer 1953 SEK/natt (tillkommer 220 SEK för hund)
4 personer 2133 SEK/natt (tillkommer 220 SEK för hund)

Frukost ingår i priset.

Booking Support
CAMP RIPAN
Campingvägen 5
SE-98135 Kiruna
Tel +46(0)980-630 00
bokning@ripan.se www.ripan.se

På Camp Ripan kan Lunchpaket för 105 kr/person förbokas och betalas senast 
en vecka innan, senast 24/8. Kom ihåg att informera om eventuella matallergier.

Meny:

Torsdag: Pastasallad med kyckling, fetaost och pesto.

Fredag: Fransk potatissallad med senapsvinägrett, kapris och rostbiff.

Lördag: Gravad lax och räksallad med ägg och gräslöksmajonnäs.

På kvällen erbjuder Ripan Kvällenshusman för 155 kr/person. Även här gäller att
det ska förbokas och betalas en vecka innan.

För de som startar i EKL kan helikoptertransport bokas via provledaren.

Veterinär

Distriktsveterinärerna i Kiruna
Tallplan 2, 981 42 KIRUNA
Mottagning har öppet vardagar kl. 8–16.30
Telefon 010-122 81 00
Jourtelefon 010-122 81 00
kund.kiruna@dv.sjv.se

Lapplands djurklinik
Österleden 22B, 981 38 Kiruna
+46761309029
+4698074400 vid akut skada eller sjukdom


