
 

  

   

 

SVK Östra inbjuder till 
Ordinarie Eftersöksprov i Skyttorp söndag 2 augusti 2020 

 
Varmt välkomna till Östras ordinarie eftersöksprov i Skyttorp/Österbybruk. Samlingsplats 
meddelas i PM som skickas till deltagarna efter ansökningstiden utgång. Tid för samling ca kl. 
08:30, och provet beräknas vara slut senast 16:00.  
 
Domare:    Agneta Aldor och Kjell Mattsson 
Provledare:    Ingela Lindfors 073-908 08 40 alarangens@outlook.com 
Antal deltagare: Antal deltagare kan komma att begränsas pga. gällande 

restriktioner från SKK/FHM 
Viltslag för respektive klass: UKL – spår = and, vatten = and 
    ÖKL – spår = and, vatten = and 
    ELK – spår = räv, vatten = and 
 
Sista anmälningsdag:   2020-07-11 
Anmälan sker via hemsidan www.vorsteh.se 
 
Vid återbud se hemsidan för gällande regler angående återbetalning! 
 
Frågor gällande anmälan besvaras av Provsekreterarna: provsekreterarna.ostra@gmail.com 
 
 
 
Restriktioner gällande provet: 
Vid provverksamhet inom SVKÖ gäller följande from 1 juni 2020: 

• Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. 
• Personer ur riskgrupper ska inte delta. Gäller även funktionärer, domare och provledare. 
• Avstånd ska hållas mellan deltagande personer. Rekommendationen är minst 1,5–2 m 

mellan individer. 
• Förutsättningar för god handhygien ska finnas. 



 

  

   

• Antal deltagare är begränsat*. 
Endast SVKÖ medlemmar har rätt att delta på provet. Hund och hundförare skall tillhöra 
SVKÖ. Eventuellt fodervärdskap skall styrkas med inskickat fodervärdsavtal. 
Endast deltagare, domare, provledare, och funktionärer får närvara vid proven. 

• Detta prov har en regional prägel, dvs en bilresa på 1 till 2 timmar är ett riktmärke för 
godtagbar inrikes bilresa. 

• Var och en har ett personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens beslut och SKK:s 
rekommendationer. Känner man sig sjuk stannar man hemma. 

 
 
* Gäller från 1 juni 2020 till och med i första hand 31 augusti 2020 enligt SKK. 
Respektive huvudman (SVK Östra i detta fall) för prov-, tävling- och beskrivningsregelverk har mandat att 
besluta om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med 
de direktiv som SKK/CS har utfärdat den 29 april 2020. 
	
 
 

 
Välkomna! 


