SSRK Värmland arrangerar 75 års Jubileumsprov
Viltspår Cup lördag 12 juni
Medlemskap i SSRK krävs och Egna avdelningens medlemmar har företräde.
Vid överanmälan sker lottning!
Provet kommer att gå hos olika domare runt om i Värmland.
Spåret är ett rörligt öppenklass viltspårprov och bedöms enligt gällande regelverk.
Man anmäler sig till någon av följande klasser i jubileumsspåret:
1. Nybörjarklass (för de ekipage som går sitt första öppenklass spår, godkänt anlagsspår krävs)
2. Öppenklass (för de ekipage som har gått öppenklass tidigare men inte erhållit tre förstapris)
3. Championatklass (för de ekipage där hunden är viltspårchampion)
Man fortsätter tävla i samma klass under hela cupen. Alla avdelningar i landet som inte kunde
arrangera jubileums viltspårprov under 2020 kommer att arrangera denna cup 2021. Man tävlar
sedan med sina två första resultat om att bli totalvinnare i sin klass i SSRK Sverige. (man får anmäla
sig till hur många Jubileumsspår man vill, det är fortsatt bara de 2 första resultaten som räknas)
Ekipagen fortsätter att tävla i den klass man anmäler sig igenom hela cupen, så man byter inte klass
även om hunden blir SE VCH i öppenklass.
I samband med Jubileumsspåret kommer SSRK Värmlands SM-uttagning att ske i
Championatklassen. Ni som till hör SSRK Värmland, får ange vid anmälan om ni vill delta i
uttagningen eller inte.
SSRK Svenska Mästerskap i viltspår kommer att gå av stapeln i Piteå helgen den 31/7- 1/8.
OBS! På grund av rådande pandemi där Värmland varit hårt drabbat, kommer ingen samling eller
prisutdelning att ske på plats, så när provet är genomfört får ni åka hem.
Resultatet kommer att meddelas via hemsidan och Facebook.
Vi följer FHM och SKK restriktioner och det är upp till alla att hålla avstånd till domaren samt att
stanna hemma vid symptom.

Sista anmälnings och betalningsdag är den 31/5.
Betala in 350 SEK till SSRK Värmland på bankgiro 613881-2
(OBS! skriv ut betalningen och visa upp den för domaren innan provet startar)
Välkommen med din anmälan till:
karinbjorck4@gmail.com
Mobil: 0702-932740
Ange följande:
Registreringsnummer och fullständigt namn på hunden:
Ägare/förare:
Vilken klass ni ämnar starta i:
SSRK Värmlands deltagare i Championklass, svara ja eller nej till att delta i SM-uttagningen.

Hjärtligt Välkomna till spårskogen!

