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ANSVAR MM 

Lokalavdelningen är ansvarig för att information om de lokala bestämmelserna för anmälan, betalning och 

deltagande vid särskilda prov finns tillgänglig för medlemmarna. 

Provledaren och den arrangerande lokalavdelningen är ytterst ansvariga för att prov genomförs enligt gällande 

jaktprovsregler. Provledaren skall vara behörig och godkänd av SVK:s Domarkommitté. Vid särskilt fältprov 

respektive FBP ska SVK:s regler för prov på utsatt fågel uppmärksammas. 

Lokalavdelningen är ansvarig för att information om planerade och genomförda särskilda prov kan nås av 

medlemmarna. Informationen bör innehålla uppgift om kontaktperson, provtyp, provplats, övriga tillgängliga 

platser, domare och provledare. 

ANTAL DELTAGARE 

Minst 3 hundar och 2 förare ska delta i ett särskilt prov. Provet kan genomföras i alla klasser, och kan genom-

föras som odelat eller som delat prov. SVK:s jaktprovsregler ska tillämpas. Sammanblandning av odelat och 

delat prov i ett och samma prov är inte tillåtet. 

PROVTIDPUNKT 

Prov får endast genomföras under de tider för särskilda prov som fastställts för aktuellt år i SVK:s jaktprovs-

program för den lokalavdelning inom vars geografiska område provet arrangeras. Prov får ej arrangeras utanför 

dessa tider. 

Under tidpunkt(dagar) för Riksprov får enbart särskilda prov i öppen klass arrangeras 

PROV PÅ ANNAN LOKALAVDELNINGS OMRÅDE 

Medlem i SVK kan, förutom inom den egna lokalavdelningen, även anordna särskilt prov inom annan svensk 

lokalavdelnings geografiska ansvarsområde. Det är dock alltid den arrangerande lokalavdelningen/medlemmen 

som ansvarar för kontakter med domare och provledare, och som svarar för all administration. 

Den arrangerande lokalavdelningen ska alltid i förväg tillfråga den lokalavdelning där provmarken är belägen 

om tillstånd att anordna provet, så att prov inte genomförs där lokalavdelning planerar eget prov. Berörd lokal-

avdelning skall ansvarsfullt medverka till att förutsättningarna för arrangemang av särskilda prov i deras område 

inte försvåras. Notera reglerna ovan angående ej tillåten provtidpunkt. 

Det är av största vikt att störning av renskötsel undviks (beslut i SVKs styrelse 3/1994, § 7h). 

ANTALET PROV PER DAG 

Under en provdag får med samma domare, funktionärer och deltagare endast ett särskilt prov genomföras på 

samma provplats. Det är dock möjligt att med samma domare och funktionärer genomföra flera särskilda prov 

under samma dag på olika platser och med olika deltagare. Och med samma deltagare om det är olika 

provformer, d.v.s. eftersök respektive fält. 
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ANMÄLAN 

Medlem som vill anordna särskilt prov ska anmäla detta till den funktionär som lokalavdelningen utsett. 

Anmälan ska innehålla uppgifter om provplats, datum, domare och provledare. Medlemmen ansvarar för att, om 

så fordras, erforderligt tillstånd av jakträttsinnehavare inhämtas och att detta tillstånd ska kunna redovisas för 

provledaren. 

Provet ska anmälas minst 4 dagar före första provdagen, eller vid den tidigare tidpunkt som lokalavdelningen 

beslutat. Således ska en anmälan vara lokalavdelningen tillhanda senast under tisdagen om provet ska 

genomföras nästföljande lördag, d.v.s. det ska förlöpa 3 hela dagar mellan dagen för anmälan och provdagen. 

Anmälan till provet sker på sätt som lokalavdelningen fastställt, t.ex. via mail, post eller telefon. Rutiner för hur 

medlem härutöver kan anmäla intresse av deltagande vid särskilt prov utformas av respektive lokalavdelning. 

LOKALAVDELNINGENS ANSVAR 

Den enskilde startande upprättar om möjligt själv elektronisk jaktprovsblankett som i förväg e-postas till prov-

ledaren. Provledaren svarar därutöver för att jaktprovsblanketter liksom elektroniska blanketter överlämnas till 

domaren i samband med uppropet motsvarande. 

Det föreligger inget krav på katalog vid särskilda prov. 

Provet ska redovisas till SVK enligt gällande redovisningsinstruktion. 

AVGIFTER 

Startavgiftens storlek fastställs av respektive lokalavdelning. Övriga tillkommande avgifter regleras mellan 

markupplåtare, domare, provledare och deltagare för respektive provtillfälle. 


