JAKTPRØVE OG KLUBBKAMP I SVERIGE 12 JANUAR 2018
Etter Oggeprøven har Østsvenska elghundklubben invitert elghundklubbene i Vest- og
Aust Agder til returkamp hos dem 12. januar.
De stiller faktisk opp med så mange dommere at vi kan ha med totalt 8 hunder. Fire av
disse vil delta i klubbkampen. Vi ønsker at det blir med fire hunder fra hver klubb og to av
disse fra hver klubb deltar i klubbkampen.
Vi har tatt imot den utfordringen og ønsker da først og fremst å ha med hunder som ved å
ta en 1. premie i Sverige, kan søke om det Svenske Jaktchampionatet. Det betyr at om
interessen er så stor at vi må prioritere noen, så vil Norske jaktchampioner bli prioritert
først.
Aller øverst vil vi prioriter hunder som også har bestått elgsporprøven.
Dette er altså ikke den norske fersksporprøven, men prøven som krever 30 min sporing,
30 minutter hvile, 30 minutter sporing. Elgsporprøven må være bestått før en søker om
det Svenske jaktchampionatet.
Det vil trolig bli mulighet til å ta elgsporprøven hos Østsvenska etter jaktprøven, om noen
ønsker det. Eventuelt må denne prøven tas her hjemme. Vi skylder å gjøre oppmerksom
på at det nok er villsvin i de alle fleste prøveterrengene.
Vi reiser over torsdag 11. januar og går prøven 12. januar. Vi ser for oss fire biler med to
ekvipasjer i hver. Retur vil selvsagt den enkelte bil selv avgjøre, men vi må ha muligheten
til å overnatte til lørdag og kjøre hjem da. Det er ca 1000 km en vei til områdene
prøven skal gås i. Det vil si at kjøreturen tar 12-13 timer. Vi veit ikke eksakt kostnad på
dette enda, men for prøveavgift, dommerpenger, opphold og reise vil det trolig bli 4- 5
tusen. Vi har da regnet at den som sitter på i en bil betaler kr 2000,- til bileier. Dette er litt
mer enn 50% av bensinpengene + ferjebilletten Horten/Moss.
Om du er interessert melder du fra til Bjørn Ivar Krabbesund i Aust-Agder ( tlf 90985088)
eller Kurt Andersen (tlf 38594491/97603006) I Vest-Agder.

