
MÄSTERSKAPSPROV 2021
Den 27-28 november 2021 arrangeras för JSK’s medlemmar mästerskapsprov för 

AV Spaniels och Cocker Spaniels på Kulla Gunnarstorp i Helsingborg, Skåne.

Domare: Mr. John Semmens, UK & Mr. Nick Powell , UK
Provledare lördag: Ulrika Ingemarsson, Kenneth Knutsson & Edvard Fång
Provledare söndag: Ulrika Ingemarsson, Kenneth Knutsson & Edvard Fång

KVALIFICERING GÄLLER I NÄMND ORDNING:
1. Förra mästerskapets vinnare. 
2. Placering från vinnarklass i JSK under innevarande år. 
3a. Placering från vinnarklass i Klubben for FT Spaniels och DJSK under innevarande år. 
4. Placering i vinnarklass från tidigare år 
5. Placering i öppenklass i JSK samt Klubben for FT Spaniels och DJSK under innevarande år.
        Anmälda hundar enligt ovan skall vara registrerade i SJR, DJR eller Klubben for FT Spaniels x-register i DKK.

3b. Hundar registrerade i The Kennel Club, Storbritannien eller i The Irish Kennel Club, Irland är välkomna att delta om 
ägaren är brittisk eller irländsk medborgare. Kvalificering för dessa hundar är meriter från Open eller Novice Stake tagna 
på jaktprov i Storbritannien eller Irland.

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 21 NOVEMBER 2021
Startavgift är 800 SEK vilket betalas vid anmälan på 
www.jaktspanielklubben.se

Antagna ekipage & hundförare kommer snarast att få be-
kräftelse på deltagande samt vägbeskrivning till provet per 
e-mail – var därför noga med att ange korrekt e-mail adress 
i anmälan!

AV Spaniels startar på lördagen och eventuellt på söndag. 
Cockers prövas på söndagen.

JSK’s jaktprovsutskott fastställer genom lottning start-
ordningen och i samband med det antal hundar per klass 
och totalt. Mästerskapsproven är maximerade till totalt 28 
hundar varav minst 8 hundar i varje klass. JSK förbehåller sig 
rätten att ändra antalet startande hundar om naturens förut-
sättningar så kräver. Mästerskapet är ett prov i vinnarklass.

För att erhålla titeln SFTCH, krävs två 1:a placeringar i vinnar-
klass på jaktprov arrangerade av JSK.

PROGRAM FÖR BÅDA PROVDAGARNA
8:30 – 8:45  Registrering av startande ekipage,  
8:45 Samling för genomgång och presentation 
9:00 Proven börjar (samtliga förare och hundar 
 klara att gå ut)  

Lunch: Varm lunch serveras båda dagarna. Pris för såväl 
startande som publik är 130 kr/person, 
Föranmälan och betalning sker i webbutiken på: 
www.jaktspanielklubben.se/butik senast 21/11

Mästerskapsmiddag: En tvårättersmiddag kommer att 
serveras lördag kväll den 27/11 kl. 19:30 på Destination 
Strandbaden. 
Pris per kuvert ca 280 kr. Egen dryck medtages. 
(Om Strandbaden får sitt sprit tillstånd innan den 27/11 måste 
vi köpa alkoholhaltiga drycker till middagen av dem)

Föranmälan och betalning sker i webbshopen på 
www.jaktspanielklubben.se senast 21/11

Domare är inbjudna och alla startande, funktionärer, anhöriga 
och publik är hjärtligt välkomna! Missa inte detta evenemang 
som alltid brukar vara en mycket trevlig tillställning!

Övernattning: Destination Strandbaden, Höganäs
Bokning av rum sker genom mail till:
booking@destinationstrandbaden.com

Uppge ”jaktspanielklubben” vid bokning för att få rätt pris
Enkelrum 790:-
Dubbelrum 1090:-
Kostnad för hund 300:-
Frågor besvaras av Strandbaden på mail eller tel 042 203000
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