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Säsongen 1 september 2016 till 31 oktober 2017. 
 
Uttagning till RM 
Direktuttagen till RM 2016. 

Den hund som har bästa resultatet på hare vid något av proven i Hassela eller Nordingrå 
utifrån SM-reglerna under hösten 2016. Se verksamhetsplan. Hund äger rätt att starta vid 
båda proven. Enbart Ökl. Om inget prisdrev vid proven tas alla hundarna ut på samma sätt 
som andra hund och reserv 1/11 2015-31/10 2016. 

 
Andra hund och reserv till RM 2017. 
Kvalificeringssäsong: 1 november 2016 till 31 oktober 2017. (Om RM går före 6/11, 

räknas resultat tills sista anmälningsdag för RM ) 
Drevdjur: Hare 
Enbart en drevprovstart (bästa starttillfälle) unghund får ingå i kvalificeringen.  
Alla upptag på hare räknas även om de sker samma provdag. 

Hundarna rangordnas med hjälp av våra SM-regler. Hund för tillgodoräkna sig resultat från 

sina 3 bästa starter, varav minst ett resultat ska ha gjorts under tiden 1/9 till 31/10 2017.  

OBS! Enbart resultat från start i Sverige räknas. 

Första hund direktuttages efter det regelverk som fastställes vid årsmöte 2017. 

 

Uttagningsregler till harkampen och andra mindre tävlingar. 
Styrelsen fick i uppdrag att se över detta regelverk. 
 

KlubbmästareHare. 
Till KlubbmästareHare utses den hund som har bästa sammanlagda resultat från proven i 
Nordingrå och Hassela på hare. Rangordningen sker med hjälp av SM-reglerna. Pris i Ukl får 
ingå. 

 

KlubbmästareRå 

Till klubbmästare Rå utses den hund som under provsäsongen för rå har sammanlagt bästa 

resultat utifrån SM-reglerna. Minst 3 starter krävs för att bli mästare. Pris i Ukl får ingå. 

 

Storjordens vandringspris till bästa unghund. 

Tilldelas den hund som före 3 års ålder presterat bästa sammanlagda resultat på hare under 

tiden 1/9 till 28/2, dvs. jaktsäsong. Se mer detaljerat regelverk under statuterna för priset.  

 

Uttagningskommitté. 

Vårt JpK ansvarar för uttagningarna. Deras beslut kan inte överklagas. Om någon i vårt JpK 
tävlar med egen hund ska vår styrelse utse annan ledamot i UK. 


