
PM-Viltspår 2021 

Till samtliga viltspårdeltagare i Upplands Dreverklubb!   

 RÖRLIGT VILTSPÅRPROV: Uppland 1/1-31/12 2021.   

Proven är öppna för alla raser, även blandras. OBS! Blandras måste ha tävlingslicens för att 

få starta på officiella prov. Hunden ska vara minst 9 månader vid starttillfället samt ID-märkt 

enligt gällande regler. Ägaren till hund skall vara medlem i SKK eller någon specialklubb som 

är ansluten till SKK.  OBS!  Gäller även hundföraren om annan än ägaren.                         

Önskar du Diplom vid Godkänd Anlagsklass eller 1:a pris öppen klass, betalar du 100 kr i 

samband med anmälan eller efter provet. OBS! Meddela någon av kommissarierna eller 

provledaren. Anmälan gör du till Dreverdata via Upplands dreverklubbs hemsida 

http://upplandsdk.se/viltspar/anmalan-viltsp/ hemsida eller till någon av kommissarierna.  

Provledare & kommissarie: Ted Lindström, Blackstalund 359, 743 86 Bälinge                     
0708-358141 E-post: tedlindstrom@telia.com 

Kommissarie: Roger Larsson, Ödsarvet Bäcklösen 174, 815 91 Tierp, Tel: 070-6902864                                       
E-post: bjessen@telia.com 

Kommissarie: Hans Pettersson, Hånsta 14, 74392 Vattholma, Tel: 070-2055158                       

E-post: hansivan.pettersson@gmail.com 

Kommissarie: Johan Steineck Gällsätra 104, 74020 Vänge, Tel: 070-2223364                               

E-post: johan@norlens.se 

Anmälan gör du via Dreverdata eller via E-post, anmälningsblankett finns på Upplands 

Dreverklubbs hemsida under fliken Dokument. OBS! Samtliga uppgifter måste vara korrekt 

och tydligt ifyllda annars kan resultatet registreras på fel hund. Viktigt är att Du även fyller i 

vilken klass Du vill starta Din hund i. För att få starta i öppen klass skall Din hund vara 

godkänd i anlagsklass.  Anmälningsavgift 200 kr sätts in på PG 33 20 66-0 eller Swish 

1236624431, för drever ägd av medlem i UDK och registrerad i SKK:s ägarregister på ägare 

som är medlem i UDK, betalar 100 kr. När vi erhållit Din anmälningsblankett och avgift, 

kommer Du att tilldelas lämplig domare, medtag kvitto på erlagd anmälningsavgift till 

domaren, sedan betalar Du 300 kr i domararvode + ev. reseersättning till domaren i 

samband med att Din hund blir bedömd. Är din hund chipmärkt är Du som hundägare skyldig 

att tillhandahålla avläsare i samband med bedömningen. (UDK har tillgång till några 

avläsare).   Din hund får starta hur många gånger Du vill på det rörliga provet. Eventuella 

diplom kan erhålles efter avslutat prov, se ovan. 

Välkomna  

Upplands Dreverklubb 
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