Anvisningar för särskilda prov i eftersök och fält
Ansvar m.m.
Provledaren och den arrangerande lokalavdelningen SVK Östra är ytterst
ansvariga för att prov genomförs enligt gällande jaktprovsregler. Provledaren
skall vara godkänd av SVK Östras styrelse.
Provledare utbildade 2013 och senare skall även vara auktoriserad av SVK:s
domarkommité. Vid särskilt prov på fält ska SVK:s regler för prov på utsatt fågel
uppmärksammas.
Antal deltagare
För särskilt prov i eftersök eller fält skall minst 3 hundar och 2 förare delta, för
rörligt viltspårprov minst en deltagare. Provet kan genomföras i alla klasser, och
särskilt prov kan genomföras som odelat prov eller som delat prov. SVK:s
jaktprovsregler ska tillämpas. Sammanblandning av odelat och delat prov i ett
och samma prov är inte tillåtet.
Prov på annan lokalavdelnings område
Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även ordna särskilt
prov eller rörligt viltspårprov inom annan avdelnings geografiska
ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande avdelningen/medlemmen
som ansvarar för kontakter med domare och provledare, och som ombesörjer all
administration. Arrangerande avdelning ska alltid i förväg tillfråga den
lokalavdelning där provmarken är belägen, om lov att anordna provet, så att
prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov. Anmäl till Ellen
Vesterlund (se detaljer nedan) ifall detta är aktuellt.
Antalet prov per dag
Under en provdag får, med samma domare, funktionärer och deltagare, endast
ett särskilt/rörligt prov genomföras. (SVK Östras styrelse har beslutat att fr.o.m.
2008, särskilt prov inte får anordnas samma dag och av samma typ som då SVK
Östra arrangerar ordinarie prov).
Anmälan och redovisning
Medlem som vill anordna särskilt prov ska inom SVK Östra anmäla detta till
Ellen Vesterlund
070-621 00 92
ellen.vesterlund@hotmail.com som handhar alla särskilda prov.
Anmälan skall innehålla uppgifter om provplats, datum, domare, provledare,
antal startande hundar samt kontaktinformation till den som arrangerar provet.
Anmälan skall i nämnd ordning anmälas via e-mail, mobiltel eller SMS.
Anmälan är godkänd först när Ellen har skickat en kvittens via e-mail,
mobiltel eller SMS.
Provet ska anmälas senast 5 dagar före första provdagen. Således ska en
anmälan vara lokalavdelningen tillhanda senast under måndagen om provet ska
genomföras nästföljande söndag, dvs. det ska förlöpa 5 hela dagar mellan dagen
för anmälan och provdagen. Eventuella ändringar gällande provledare, domare,
hundar osv. måste meddelas Ellen före provet.

Medlemmen ansvarar för att erforderligt tillstånd av markägare/
jakträttsinnehavare inhämtas och att detta tillstånd redovisas för
provledaren. Provledaren måste närvara vid provet. Alla deltagare skall ha med
sig en ifylld jaktprovsblankett till provledaren på provdagen.
Efter utfört prov skickar sedan provledaren eller domare (senast 2 veckor efter
provet) in Jaktprovsblanketten till provredovisaren (se nedan) och ansvarar för
att avgifterna sätts in på SVK Östras konto. Ellen kommer också att hålla en
”stand-by-lista” med intresserade deltagare, som önskar delta på något lämpligt
särskilt prov. Tänkt på detta om du arrangerar ett särskiltprov, att i möjligaste
mån kunna erbjuda någon/några extra platser till dem som kanske inte själva
har möjligheten att få tillgång till mark, är nya i klubben e.d.
Anmälan till stand-by-listan kan endast göras via e-mail
ellen.vesterlund@hotmail.com och skall
innehålla följande uppgifter:
- namn på ägare/förare
- SVK medlemsnummer
- SVK lokalavdelning
- hundens namn
- hundens reg nummer
- kön och ras
- klass
- e-mail
- mobiltel
- uppgift om provtyp (eftersöksprov eller fältprov)
OBS! Se till att avanmäla dig från stand-by-listan hos Ellen när du inte längre
önskar stå kvar som intresserad deltagare på något särskilt prov. Maxtiden att
finnas med på Stand-by-listan är 30 dagar, därefter tas man bort om man inte gör
en nyanmälan för ytterligare en ny 30-dagars period.
Lokalavdelningens ansvar
SVK Östra tillhandahåller jaktprovsblanketter. Katalog upprättas om man finner
detta praktiskt (katalog är således inte obligatorisk). Redovisning av prov ska ha
kommit in till SVK Östras provredovisare senast två veckor efter provdag, i annat
fall räknas inte provet. Inom samma tid ska anmälningsavgifterna vara inbetalda
på SVK Östras PG 118 93-5.
Provet ska sedan av SVK Östra redovisas till SVK enligt gällande
redovisningsinstruktion.
Resultaten skickas till:
Mia Lindros
Eva Nagy
Laszlo Nagy
Maila till provredovisare på: provredovisarnaostra@gmail.com

Avgifter
Anmälningsavgiften till SVK Östra är f.n. 200kr per startande hund, oavsett om
det är särskilt prov i eftersök eller fält. Utöver angiven anmälningsavgift till
klubben tillkommer ev. kostnader för domare, apportvilt m.m. som
provarrangören/ deltagarna löser själva direkt på provdagen.
OBS! Om du anmäler ett prov med få startande tycker vi att det hör till god ton
att erbjuda andra plats om det inte utgör något hinder vad gäller marken.

