
Inbjudan Nordiskt Retriever Mästerskap 
 
Svenska Spaniel och Retriever Klubben bjuder in till Nordiskt Retriever mästerskap 2021-10-
16—17. 
 
Tävlingen kommer att genomföras som ett två-dagars varmvilt prov (A prov) på Långtora 
utanför Enköping. 
Tävlingen genomförs enligt regler för Nordiskt Retrievermästerskap, https://ssrk.se/wp-
content/uploads/2019/11/regler-for-nordiskt-retrievermasterskap-.pdf 
 
Tävlingen kommer att dömas efter Internationella Field Trial regler och genomförs under  
två dagar.  Landskampen avgörs på lördagen och är samtidigt en kvalificering för 
söndagens final. I finalen avgörs det individuella mästerskapet. Tävlingen döms av fyra 
domare, en från varje deltagande land. Baserat på lördagens resultat uttas maximalt tolv 
(12) hundar till final. 

Respektive land anmäler ett lag som får bestå av fem (5) hundar. De fyra (4) bästa 
hundarnas poäng summeras som underlag för placering i lagtävlingen. Respektive land 
utser även en lagledare. Lag med deltagande förare, hundar och lagledare ska vara 
arrangören tillhanda senast den 20 september (frist for Norge). 

Respektive nation utser en domare som meddelas till arrangören senast den 1 september. 
Respektive land står för domarens resekostnader och Svenska Spaniel och Retriever 
klubben står för domarens uppehälle. 

Anmälningsavgiften är 7500 SEK per lag och land och inbetalas och skall vara arrangören 
tillhanda senast den 15 september. 

Bankkontonummer:  9960 4208208084               Clearingnummer:   9960 

IBAN:  SE 95 9500 0099 6042 0820 8084               BIC:  NDEASESS 

Plusgirokonto:  82 08 08 - 4 

Boende och mat kan bokas på platsen för provet och är av enklare standard liknande 
vandrarhem. Priser för boende och mat är: 
- Enkel rum 495 kr/natt, - Dubbelrum (två sängar) 799 kr/natt 
- Lunch och middagspaket 450 kr/dag, Lunch 120 kr/dag, Frukost ingår i priset för boende 

Det finns även plats för husbilar och husvagnar men bara med 4 platser med el. 

Boende och mat bokas direkt på Långtora: 
Joakim Breimark 
+46 76 887 5586 
jocke@langtorahundochjakt.se 

Se även hemsidan för Långtora https://www.langtorahundochjakt.se 

Om boende önskas på traditionellt hotell är närmaste stad Enköping. 

Leif Hernefalk 

Retrieverjaktansvarig, HS 

Svenska Spaniel och Retriever klubben 

 


