
Att göra lista inför och under jaktprov

Inför provet, 1 år - 6 mån Ansvarig
Datum för provet skall vara HS tillhanda senast oktober
Boka domare så snart progammet är godkänt av HS och SKK
Domarbokare skickar kontrakt till domare
SVK Bottenviken alla resor som ej görs med bil, håll kostnaderna nere
Boka anläggning, rum till domare och funktionärer
Boka marker, tag namn och alla uppgifter på ansvarig för markerna
Införskaffa apportvilt
Annonsera - SV och hemsidan, sista dag för anmälan och kontaktperson
Meddela registrerare av prov i Bottenviken vem som är ansvarig.
Diplom, pokaler, CACIT-rosett
Domargåvor
Sponsorsgåvor
Funktionärer, markledare

Inför provet, 3 veckor innan Ansvarig
Egenskapsblanketter och protokoll från anmälningsmottagare.
PM - deltagare, via e-post om angivet i anmälan. Gruppindelning strax innan prov.
PM - info till funktionärer
PM - info till domarna
Reservlista, om många lotta listan. Bottenvikare, domare alt. medföljande, övriga
Gruppindelning/domare
Marker/markledare
Apportvilt, hanteras så det håller bra kvalitet.
Mottag supébokningar om middag arrangeras.
Meddela kassör om ev. förskott för inköp
Ekonomiskredovisning, budget, se VP för året.
Skott
Mark och jaktlicenser

Sekretariat Ansvarig
Domarprotokoll, bra med ett startkort då koff. och prisvalör står på det.
Pennor och papper, miniräknare för uträkning av resultat
Blanketter, reseräkning, SKK:s anmälning "felbeteende och hantering av hund"
Provledarkomp samt jaktprovsregler.
Redovisning av resultat
Resultat till hemsida, FB
Chippläsare, finns i A-jaur och hos Carola W. OBS! 2 måste närvara vid avläsning.
Dator, skrivare kan vara bra vid större prov.
Telefonlistor för domare och funktionärer
Grupplistor för dagsindelningen
Prislistor

Mat, logi och övrigt Ansvarig
Frukost, domare och funktionärer
Lunchpaket, domare och funktionärer
Lätt mat innan middag, ex. varmkorv
Middag



Inköp av mat, följ ga: listor
Hundrastning, domare och funktionärers hundar.

Provdagen Ansvarig
Avbokning deltagare, kontroll hundar
CACIT-prov. Notera att hanhundar SKA ha normala testiklar för att få delta.
Start av provdagen, information. Viktigt med säkerhet och inga hundar i bilarna.
Upprop, gruppvis
Material till grupperna, lunchpacke, skott, apportvilt, kartor, licens
Prisutdelning

Efter provet Ansvarig
Städning av området
Material, skott, kartor etc till ansvarig
Resultat granskas av provledaren innan det går vidare till resultat redovisare.
Ekonomisk uppföljning




