
 

Skaraborgs Taxklubb – inbjudan till viltspår-SM 2016 

 

Skaraborgs Taxklubb bjuder in er lokaklubb till viltspår-SM för taxar den 30–31 juli 2016. 

Samling och förläggning sker på Hökensås camping och stugby utanför Tidaholm. Provet 

hålls på Hökensås.  

Ni får anmäla en hund per lokalklubb och fjolårsvinnaren är välkommen att försvara sin titel.  

 

Preliminärt program 
Lördag 30 juli: Incheckning, provgenomgång, lottning och middag.  

Söndag 31 juli: Prov, lunch, domarkollegium och prisutdelning. 

 

Anmälan 

Skicka er anmälan till Gun-Britt Bernlo, Tostaryd 5, 541 98 Värsås eller via mejl till  

gun-britt.bernlo@telia.com senast den 15 maj 2016. Anmälningsblanketten bifogas denna 

inbjudan.  

Ni betalar in anmälningsavgiften 1 800 kr till bankgiro 5600-6497 senast den 15 maj 2016. 

Avgiften inkluderar övernattning för hund och hundförare i campingstuga, kaffe, middag, 

frukost, lunch och kaffe. 

Efter att vi fått in er anmälan kommer vi att kontakta varje deltagare för att få ett foto på 

hunden till vår SM-hemsida samt för att översända ett detaljerat program.   

Medföljande är välkomna att delta i mån av plats. Kostnaden är då 1 500 kr. Om deltagaren 

kommer i egen husbil eller husvagn blir kostnaden enbart 500 kr för medföljande och 

uppställningsplatsen för husbil eller husvagn är gratis.  

 

Observera att anmälan om medföljande person och boendeform måste anmälas senast 

den 15 maj. 

Vi ser fram emot ett spännande viltspår-SM och önskar er hjärtligt välkomna! 

Gerhard Lilliestierna 

Ordförande Skaraborgs Taxklubb 

 

Organisation  

SM-samordnare  Mat och logi  Provansvarig 

Gerhard Lilliestierna  Ronny Hjalmarsson Rolf Magnusson 

070-286 86 76  070-676 55 32 070-726 85 16
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Detaljerat program för viltspår-SM 2016 

 

Lördag 30 juli 

15.00 Incheckning på Hökensås camping och stugby 

16.00 Invigning och hundparad 

17.00 Provgenomgång och lottning 

19.00 Middag 

 

Söndag 31 juli 

07.00 Frukost 

07.45 ID-kontroll av hundar 

08.00 Avfärd till provmarkerna 

11.00–13.00 Lunch 

11.00 Domarkollegium 

14.00 Prisutdelning 

15.00 Hemfärd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anmälan till viltspår-SM 2016 

………………………………………………………… Taxklubb anmäler följande hund samt reserv. 

Ordinarie hund 

Hundens namn: ………………………………………………………………………………………. 

Regnr: ………………………………… Ras: ………………………………………………………… 

Ägare: ...................................................................................................................................................... 

Adress: ………………………………………………………………………………………………….   

Mobilnr: ……………………………………………………………………………………………….. 

Mejladress: ……………………………………………………………………………………………. 

Uppfödare: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Reservhund 

Hundens namn: ……………………………………………………………………………………… 

Reg.nr ……………………………   Ras …………………………………………………………… 

Ägare: ………………………………………………………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………………………… 

Mobilnr: ……………………………………………………………………………………………. 

Mejladress: ………………………………………………………………………………………….  

Uppfödare: ………………………………………………………………………………………….  

 

 

Skicka er anmälan senast den 15 maj per brev eller mejl till: 

Gun-Britt Bernlo, Tostaryd 5, 541 98 Värsås 

Mejladress: gun-britt.bernlo@telia.com  

Mobilnr:     070-367 03 07 
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