
SSDV 

Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar 
Org.nr: 802461-1231 

Anmälan 
Särskilt prov på vildsvin (provdeltagaren ska själv anskaffa mark med god tillgång på vildsvin).

Ifylld anmälan ska alltid skickas till SSDV:s  provansvarige Anders Wideson, helst via e-post (använd knappen 
”Skicka formulär” om det funkar, annars ”Skriv ut”, scanna och maila). Om domare kontaktas angående provets datum 
måste Anders omgående informeras. 
Provavgiften 200 kr ska vara inbetald senast 3 dagar innan provdagen med angiven hundförare och hundens 
namn. Plus Giro: 61 88 74-2  Bankgiro: 805-5923.  E-mail   a.wideson@gmail.com      Tel. 073-4020040 
Uppgifter om hunden: 

Hundens namn Ras 

Reg.nr Hane Tik 

Faderns namn Reg.nr 

Moderns namn Reg.nr 

Ägare Tel.nr Email 

Adress Postnr Postadress 

Uppgifter om provplats / ort: 

Datum för prov Domare 

Provplats / ort 

Storleken på marken ?  (ha) 

Ska provet hållas under jakt ?  (ja / nej) Ska passkyttar finnas ?  (ja / nej) 

Uppgifter om utrustning: 
Pejl-fabrikat, modell, skallindikator. 

Domarens GPS-pejl ska kunna användas ifall domare inte kan/har möjlighet att avläsa befintlig pejl. 

Ska skyddsväst användas ?  (ja / nej) 

Ska kamera användas ?  (ja / nej) 

Övriga uppgifter: 
Har hunden godkänt diplomtest/anlagstest? (ja / nej) 

Rekommenderas. 

Har hunden godkänt  RR-prov ?   (ja / nej) 

Är provets regler (se www.ssdv.nu – regelverk - jaktprov) kända för provdeltagaren ? (ja / nej) 

Hundens rasklubb 

Är medlemsavgiften betald för innevarande år ?  (ja / nej) 

Datum Namnteckning 

OBS! Om anmälan skrivs ut var god bokstavera vid ifyllnad. 
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