
 

 

Välkommen till SSRK Värmlands Jaktcup 2023!  
 

Vässa formen inför årets olika prov eller bara kom och ha kul med likasinnade.  
Är du ny i sporten eller bara nyfiken?  Vi kommer att försöka ha rutvärdar som gärna svarar på dina 
frågor.  
 
Om dig: 
Medlem i SSRK Värmland, vaccinerad hund och att både hund och förare besitter stor hund och 
människotolerans.  
Du tävlar och tränar i klassen du normalt skulle starta i på ett officiellt prov arrangerat av SSRK. 
 
Vid träningstillfället får du chansen att träna på ett upplägg på två rutor - en gång - och när alla är 
färdiga självklart fler gånger om solen inte gått ner. 
 
Max antal för varje omgång är 40st, Du anmäler ditt och hundens namn i kommentar under rätt 
klass på varje evenemangs Facebooksida. 
 
Varje förare får endast starta en hund per omgång pga begränsad tid 
Först till kvarn. Har du INTE facebook? Hör av dig till Emmie på mobil för anmälan. 
 
Om SSRK Värmlands Jaktcup:  
Sker under 10 tillfällen varav 5 är under ”tävling” och bedöms av kunnig medlem men ej 
auktoriserad domare. Ekipagets resultat räknas samman efter sista omgången och i varje klass NKL, 
ÖKL, ELIT och spaniel koras vinnare. Vid samma resultat så gäller flest 20or. 
 
Gör miljön och oss en tjänst och samåk, vi har dåligt med parkeringsmöjligheter på vissa ställen.  
 
Döms enligt c-provsregler https://ssrk.se/wp-content/uploads/2023/01/regler-wt-och-mocktrial-
2023-01-30.pdf 
  
 
Datum:  
-27 mars -träning (Säffle) 
-3 april -tävling (Säffle) 
-11 april -träning (Skruvstadtorp)  
-18 april -tävling (Skruvstadtorp) 
-24 april -träning (Väse) 
-2 maj -tävling (Väse) 
-23 maj -träning (Karlstad) 
-30 maj -tävling (Karlstad) 
-7 juni -träning (Molkom) 
-13 juni -tävling (Molkom)  
 
En påminnelse: vi har fått lov av markägarna att vistas på deras marker vid dessa datum och inget 
annat. Vill du som medlem på eget initiativ träna där eller på annans mark så krävs det såklart att 
man själv frågar och får ett ok av markägare/jakträttsinnehavare  
 
Alla tillfällen är GRATIS men vi tar tacksamt emot hjälp  
 

Varmt välkomna!  
 
Vid frågor om denna omgång kontakta Emmie Karsberg på Messenger eller 072-526 24 08. Eller 
Jessica Andersson 076-046 90 27 
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