RIKTLINJER FÖR DELTAGARFÖRTECKNING OCH SAMMANSÄTTNING AV
PARTIER
1.
2.
3.
4.
5.

Pricka av anmälningar mot betalningslista
Vid större antal anmälda än platser ska för sent anmälda sorteras bort först
Därefter ska anmälda som tillhör lokalavdelningen beredas plats.
Till de platser som återstår utförs lottning enl. nedan
Antal platser per parti är 10 ukl, 10 ökl, 8 ekl. Vid blandpartier måste hänsyn tas till
antalet elithundar. Vid 6 ekl eller färre kan partiet fyllas upp med ukl/ökl till 10 st.
6. Vid återbud kallas deltagare in enligt turordning enl nedan

LOTTNING
Deltagare som anmält i tid deltar i lottningen. För sent inkomna anmälningar lottas in efter de
som anmält i tid.
Alt 1 Lottning utförs separat för varje provdag. En provdag en lottning
Alt 2 Lottning utförs för hela provet. Har man anmält två dagar sker lottning i ”klump” dvs
lottas bort för båda dagarna.
Tredagarsprov ??
Alt 1 Om samma förare anmält fler än en hund ska lottning ske per hund?
Alt 2 Om samma förare anmält fler än en hund ska lottningen avse föraren. Dvs en lott kan ge
mer än en start
Lista upprättas med lottningsordning och klass
INKALLANDE AV RESERVER
Alt 1 Vid återbud kallas reserver in enligt lottningsordning. Vid återbud i tex UKL kallas
första ukl-reserv på listan in vid återbud i ÖKL kallas försa reserv i ökl in osv.
Alt 2 Vid återbud kallas reserver in enligt lottningsordning oavsett klass.
Problemet med alt 2 är att vid sena återbud kan blir det väldigt stökigt med sena förändringar
av gruppindelningen.
En kombination av de båda alternativen är möjlig om man bestämmer att fram till tex två
dagar före provet tas reserver in oavsett klass. Därefter tas reserver in beroende på vilken
klass som återbudet avser.

Förslag på information till bortlottade deltagare, reserver
Intresset för att delta på jaktprovet den 15-16/9 i xxx är stort vilket är trevligt. Tyvärr innebär
detta att alla som vill starta inte kan beredas plats. Lottning har därför utförts och du har
därmed blivit placerad som reserv enligt nedanstående turordning.
Inkallande av reserver kommer att göras enligt turordningen oavsett klass fram tom kl 22 den
13/9. Därefter kallas reserver in dagligen fram till kl 22 beroende på vilken klass det

inkommit återbud i. Meddela provledaren på tel xxx eller mail senast xxx om du inte vill stå
kvar som reserv.
Reservlista 15/9
1. XXXX klass UKL
2. YYYY klass ÖKL
3. ZZZZ klass ÖKL
Reservlista 16/9
1. XXXX klass UKL
2. YYYY klass ÖKL
3. ZZZZ klass ÖKL

