Instruktion för anmälan till Jaktprov i Svenska Stövarklubben.
Steg 1

Första steget när man kommer in i anmälan till jaktprov är att man väljer
provområde. Vissa klubbar har olika geografiska provområden att välja mellan
medan andra har ett för hela klubben. Vidare anger man önskad plats, vidtalad
domare och önskat provdatum om sådant finns. Har hundägaren ingen egen
mark kan även det anges.
Efter det väljer han vilken provtyp som han önska anmäla till och i fältet efter
vald provtyp väljer anmälaren vilken klass i provtypen som är aktuell.

Steg 2

Anmälaren anger vilken hund som ska anmälas. Antingen genom att ange SEnumret eller hundens namn. När namnet börjar skrivas kommer en lista på
hundar upp. Heter hunden tex bara Alice, kommer alla stövare som heter Alice
upp och anmälaren väljer sin hund. I och med det behöver anmälaren inte
skriva in mer info om hunden.
Steg 3: Om hunden inte är registrerad hos SKK klickar man på knappen ”hund ej registrerad”.
(Exempelvis för utländsk hund) Då kommer anmälaren till en sida där denne anger uppgiftena
för den aktuella hunden. Var noggrann med att skriva in rätt ”Regnummer” på hunden. Det blir
annars dubbletter i databasen. Aldrig ett mellanslag i regnummer SE11111/2017

Steg 4

I steg 4 anges ägaruppgifterna med vissa obligatoriska fält. Anmälaren anger
också vilken lokalklubbstillhörighet som denne har. Om hundägaren inte är
medlem i klubben kan medlemskap ansökas på länken bredvid.

Steg 5

I sista steget innan anmälaren kan förhandsgranska sina uppgifter och skicka
den till anmälningsmottagaren anger denne om hunden har godkänt RR. I vissa
fall krävs RR för att starta på det tilltänkta jaktprovet men dokumentation har
inte kommit in. Här ska anmälaren kunna bifoga fil med dokumentation. Finns
inte nu!

Skall ni anmäla till tävling så är det likvärdiga rutiner.
Det valet gör ni redan på sidan innan. http://stovare.hundprov.se/

