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SVK Södras Jaktprovspolicy
Se även SVK Jaktprovsregler samt SVK Provledarkompendium.

Jaktprov i SVK Södra
SVK Södra har flera ordinarie prov under året; viltspårprov, i eftersöksgrenar; spår och vatten, samt fältprov. Fältproven
kan vara odelade eller delade. Ett fältprov är endast för elitklass. De flesta åren arrangeras även ett fullbruksprov.
Särskilda prov i fält, eftersöksgrenar och fullbruk, respektive rörliga viltspårprov är arrangemang som ordnas av
medlemmarna själva.
Både förare och ägare av hunden ska vara medlemmar i SVK för att får starta på prov och för att resultatet ska kunna
registreras. Avi om medlemsavgift skickas ut i samband med årets sista nummer av Svensk Vorsteh. Påminnelser skickas
inte ut. Medlemmen själv ansvarar för att medlemskapet är betalt i tid.
Vid fältprov ska provledare, innan provet, följa och fylla i Checklista för utsatt fågel.
För start på jaktprov krävs statligt jaktkort; alla våra jaktprov där fågel får fällas jämställs med jakt och deltagarna, ska
således medföra statligt jaktkort även om man inte har vapen utan bara för sin hund.
Utöver SVKs Provregler ska detta lokala regelverk följas för att proven ska kunna registreras och betyg erhållas. Nedan
policy gäller om inte styrelsebeslut anger annat.

Provtider
Rörliga viltspårprov kan anordnas från 1 januari-31 december.
Prov och övriga aktiviteter med löshund kan anordnas från 1 januari - 30 april samt 1 juli - 31 december. Under tidpunkt
(dagar) för Riksprov får enbart särskilda fältprov i öppen klass arrangeras.

Anmälan & betalning
För alla klubbens prov gäller att hunden är anmäld först när både anmälan/EG-blanketten och betalning är klubben
tillhanda. Medlemmen är själv ansvarig för att hunden anmäls till rätt klass samt att villkor är uppfyllda.
SVK Södras bg 5144-8835.
Vid betalning från annat land/payments from abroad:
IBAN: SE55 8000 0831 3907 4120 0083
BIC: SWEDSESS
För utlandsregistrerade hundar ska ägaren skicka en kopia på registreringsbevis/send a copy of the pedigree, till
ansvarig.
För startavgifter se hemsidan.

SVK Södra

info@svksodra.se

www.svksodra.se

1

Rev aug 2017

SVK Södras Jaktprovspolicy
Ordinarie prov
Anmälan ordinarie prov
Anmälan görs via vorsteh.se
Fullständigt ifylld anmälan skickas in tillsammans med EG-blankett.
Eventuell efteranmälan annonseras på hemsidan, då till en kostnad av 100 kr/hund som sista-minuten-avgift.
Om fler hundar anmälts än vad provet kan ta emot sker lottning. SVK Södras medlemmar ges förtur om inte
styrelsebeslut anger annat.
PM
PM skickas ut till deltagare, domare och övriga funktionärer via mail ca 1 vecka innan provdagen.
Startordning/lottning
Startordningen bestäms genom lottning och ombesörjs av provledaren. Justering av startordningen får ske i enlighet
med jaktprovsreglerna. Startordningen anpassas efter deltagarna; t ex löptikar, förare med flera hundar etc.
Startordningen meddelas senast vid samlingen inför provets start. Katalog/startlista/prislista upprättas vid behov.
Hinder att delta samt återbetalning
Förhinder att delta skall meddelas ansvarig innan provet.
Återbetalning av anmälningsavgiften kan ske om utlyst prov ställs in eller vid bestyrkt hinder för hunds
deltagande varöver anmälaren inte råder. Veterinärintyg eller motsvarande krävs för att återbetalning ska
kunna göras.
Begäran om återbetalning av anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast 8 dagar efter provtillfället.
Vid bortlottning pga för många anmälda återbetalas startavgiften.
Om löpsk tik inte får starta (av hänsyn till provform och omständigheter), återbetalas avgiften. Kontakta
provansvarig i aktuellt fall.
Övriga återbud återbetalas ej, ej heller om reserver finns.
Ovan gäller om inte styrelsebeslut anger annat.
Vinster & priser
Klubbens sponsorer bidrar med vinster vid ordinarie prov, utöver dessa avtal är det fritt för provledningen att ordna
annan sponsring och priser till de startande ekipagen.
-

Hundmatsäckar tilldelas de hundar som presterat 10-10 på eftersöksproven. Vid fältproven tilldelas säckarna de
hundar som presterat bäst i respektive klass (och eventuellt gren, vid odelade prov).

-

SVK Södraglas tilldelas de hundar som presterat bäst i respektive klass och eventuellt gren vid de ordinarie
eftersökproven samt till 1:a pristagarna vid ordinarie Fältprov. Glas delas även ut till tjänstgörande domare och
provledare.

-

Vid årsmötet delas diplom ut till alla ekipage som gått till pris på fältproven. 1:a prisplaketter delas ut till 1:a
pristagarna på fältproven.
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Särskilda prov
Anordna ett särskilt prov
Medlem som vill anordna ett särskilt prov ordnar själv mark, provledare och domare samt fastställer hur många hundar
som kan starta, dock minst tre med två olika förare. En förteckning över provledare och domare finns på hemsidan.
Provet ska anmälas till klubben/ info@svksodra.se senast tre dagar innan provdagen.
Anmälan ska innehålla uppgift om
provplats
provtyp
datum
domare
provledare
kontaktperson samt telefonnummer/mail
antal hundar och klasser samt om det finns plats för flera hundar.
Kostnader för domare, provledare och eventuella markkostnader delas mellan deltagarna. Apportvilt ordnas av
deltagarna och/eller provledningen.
Anmälan till särskilt prov
Fullständigt ifylld EG-blankett ska vara domaren tillhanda inför provet. Provledaren ansvarar för att deltagarnas
blanketter skickas till domaren.
Sista betalningsdag infaller tre dagar innan provet, betalning sker till klubbens bankgiro.
På inbetalningen ska anges vilket prov, datum och vilken hund betalningen rör. Kvitto ska kunna visas upp för
provledaren.

Rörliga Viltspårprov
-

Kontakt tas med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven. En förteckning
över Viltspårdomare finns på hemsidan.
Betalning sker på plats.
Domaren har blankett/protokoll.
Vid anmälan till domaren uppges hundens namn, registreringsnummer eller tävlingslicens samt klass.

Redovisning av prov
Prov i fält och eftersöksgrenar ska redovisas till klubben senast tre dagar efter provdagen. Provledaren ombesörjer att
resultatet/EG-blanketterna (från domaren) kommer till redovisaren för ordinarie respektive särskilt prov.
Resultat för rörliga viltspårprov skickar domaren till redovisaren för viltspårprov som redovisar dessa ca 1 gång/månad.
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