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  Inbjudan för DM 2021 

 
Sydsvenska Stövarklubben hälsar deltagare, domare och funktionärer välkomna 
till 2021-års DM för stövare den 3–5/10–2021. 

 
Samling söndagen den 3/10 kl. 17.00. Se separat program. 
 
Förläggningen är på Ekebacken Hotell & Konferens i Markaryd.  
Adress: Kronobergsgatan 27, 285 37 Markaryd. 
 
Anmälan görs senast 2021-09-27 på Hundprov.se.  
(Länk finns på vår hemsida under fliken Jaktprov). 
 
Anmälningsavgift för deltagande hund: 
1200: - inbetalas senast 2021-09-27 till klubbens bankgiro 5682–3925. 
Glöm inte ange vilken hund det gäller samt ägare och mailadress.  
 
Förläggningsavgift för deltagande hundägare och gästande domare: 
Förläggning i dubbelrum, helpension inkl. kaffe och baguette på söndagen, två 
frukostar samt matsäck båda dagarna, middag på måndagen och sopplunch på 
tisdagen. Middagen på måndagen bjuder Sydsvenska Stövarklubben på. Dryck 
utöver måltidsdryck ingår ej utan betalas direkt till Restaurangen. 
Kostnad 1600: - per person, vid önskemål om enkelrum tillkommer 690: -. 
Inbetalas senast 2021-09-27 till klubbens bankgiro 5682–3925. 
 
Skicka in en digital bild på deltagande hund, det går också bra om hundägaren 
är med. Bilderna kommer att publiceras på vår hemsida.  
Meddela medföljande domares namn, adress och telefonnummer. 
Bilderna och info om domare mailas till. peterforsberg1956@gmail.com 

 
Kommissarie: Tommy Blomqvist 0372–18047, 070–6920762. 
Fullmäktige:   Peter Persson 070–3950868 

      Mats Nilsson 073–3522342   
 

Välkomna till 2021 års DM 
Styrelsen Sydsvenska Stövarklubben 



  Program för DM 2021 

 

Söndag 2021-10-03 

17.00  Förläggningen öppnar. 

18.00 Kaffe med baguette, kaka. 

19.00 Lottning av provrutor och domare. 

 Distriktsmöte direkt efter lottningen. 

 

Måndag 2021-10-04 

06.00 Frukost. 

08.00 Första släpp. 

15.00 Provtid slut. 

17.00 Kollegiet. 

18.30 Middag. 

 

Tisdag 2021-10-05 

06.00 Frukost. 

08.00 Första släpp. 

15.00 Provtid slut. 

15.00-17.00 Middag. 

18.00  Kollegiet och sen prisutdelning. 
 

 



      Till samtliga lokalklubbar inom distrikt 4 i Svenska Stövarklubben 
 

 
Inbjudan till distriktsmöte 

 
 
 

I samband med DM-tävlingen i Sydsvenska Stövarklubben 3–5/10 2021 kommer 
vi att hålla ett distriktsmöte. Mötet kommer att arrangeras på DM-
förläggningen söndagen den 3/10 efter lottningen av provmarker. 
Kanske kan medföljande domare representera Er klubb vid mötet? 
 
 
 
Förslag till dagordning. 
 
 
Val av ordförande 
 
Val av protokollförare 
 
Fördelning av platserna till DM 
 
Turordning som arrangör av SM. 
 
Synpunkter på förslag till reviderade jaktprovsregler 
 
Övriga frågor 
 
 
 

Styrelsen Sydsvenska Stövarklubben 
 

 


