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PM INTERNATIONELL VERKSAMHET
Ansvarig för uppdatering: Internationellt ansvarig
I samråd med Domarkommittén respektive Avelskommittén avseende de två första avsnitten.
En grundprincip är att SVK ska verka för att genom deltagande i prov och mästerskap i andra länder tillse att
SVK tillförsäkras en positiv utveckling när det gäller kunskap bland provdeltagare, domare med flera om andras
länders provformer och hundmaterial, ytterst till gagn för avelsverksamheten i enlighet med SVK:s stadgar.
Ett sidoordnat mål kan vara att bland andra länders provdeltagare, domare med flera öka kunskapen om Sverige
som ett land med goda hundar av SVK:s raser, likaledes ytterst till gagn för aveln.

Utbyte av jaktprovsdomare
En grundprincip är att SVK ska verka för att genom utbyte av jaktprovsdomare med andra länder tillse att SVK
tillförsäkras en positiv utveckling när det gäller kunskap bland domarna om andra länders provformer och
hundmaterial, till gagn för bedömning av jaktegenskaper och ytterst för avelsverksamheten.
Några praktiska riktlinjer:
-

Varje år bör minst en SVK-domare döma vid prov av SVK:s raser i annat land, och minst vartannat år
bör detta ske i utomnordiskt land.
Vidare bör varje år minst en domare från ett annat nordiskt land och minst en domare från ett
utomnordiskt land döma vid SVK:s prov.
Ekonomiskt bidrag kan efter beslut i SVK:s styrelse utgå för sådana domarinsatser.
Erfarenhetsåterföring i skriftlig form till huvudstyrelsen och till Svensk Vorsteh är ett krav avseende
domare/lokalavdelning som erhållit ekonomiskt bidrag, och ett önskemål avseende övriga
domare/lokalavdelningar/deltagare.

Utbyte av avelsmaterial
En grundprincip är att SVK ska verka för att vi genom avelsutbyte med andra länder tillser att vi för varje
enskild ras dels vidmakthåller/erhåller en tillfredsställande genetisk variation inom vår inhemska avelsbas, dels
vidmakthåller/utvecklar våra hundars exteriöra, mentala och jaktliga egenskaper.

Deltagande i internationella sammanslutningar
En grundprincip är att SVK genom medlemskap i relevanta internationella organisationer ska kunna påverka
utformning av framförallt exteriörstandard, men även andra för SVK väsentliga frågor, på ett för jakt och avel
med SVK:s raser i Sverige positivt sätt. Medlemskap ska också bidra till ett utökat och förbättrat kontaktnät,
ytterst till gagn för avelsverksamheten.
Några praktiska riktlinjer:
-

SVK bör om möjligt åtminstone en gång årligen delta i möte med någon av de internationella
sammanslutningar som SVK är medlem i.
SVK bör vid sådant möte representeras av i första hand styrelseledamot eller avelsråd.
Erfarenhetsåterföring i skriftlig form till huvudstyrelsen och till Svensk Vorsteh är ett krav för deltagare
som erhållit ekonomiskt bidrag, och ett önskemål avseende övriga deltagare.

Allmänt grundkrav för deltagande i internationella prov
Vid deltagande i internationellt prov/mästerskap ska man komma ihåg att man inte representerar enbart sig själv,
utan till skillnad från prov hemmavid representerar man -även som enskild deltagare hemlandet Sverige. Därför
är det viktigt att deltagarna utgör goda representanter för vårt land och har god förmåga till representation.
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Krav för deltagande
Krav på̊ hundarna
Vaccinationer enligt aktuella bestämmelser (se www.jordbruksverket.se). Tik som börjar löpa innan avresa till
VM/Europacup får ej deltaga och reserv tar dennas plats.
Förarna
-

ska behärska ”hundprovskommunikation” på något av FCI-språken (franska, engelska, tyska, spanska)
ska vid Hubertus-prov kunna skjuta själv över sin hund, d.v.s. vara en god och säker skytt

Lagledaren
Lagledarens roll är viktig och är gemensam för hela laget, vilket ställer krav på att vara god informatör internt
och externt. Lagledaren utses av SVK:s styrelse genom Internationellt ansvarig i SVK (eventuellt i samråd med
andra klubbar, t ex vid VM). Om möjligt bör lagledaren av praktiska skäl inte ingå i det startande laget.

Ekonomi
Bidrag från SKK
Policy är att SKK:s bidrag från Landslagsfonden prioriteras till VM-deltagande. Kostnader som kan ersättas är
anmälningsavgifter, resor och logi. I praktiken minimalt med bidrag när anmälningsavgift är betald. Ansökan
görs i god tid före aktuellt prov/mästerskap till SVK:s sekreterare. SKK:s landslagsfond bidrar med ett fast
belopp för varje deltagare och står därutöver för anmälningsavgifterna. Efter det att SVK erhållit bidraget från
SKK utbetalas ersättningen till deltagarna mot reseräkning med underlag.
Sponsring
Internationellt ansvarig i SVK utser vid behov en person ansvarig för sponsring.

Uttagning av deltagare
Internationellt ansvarig i SVK ansvarar för uttagningen, som sker i samarbete med SKF då det tas ut ett lag för
alla kontinentala hundar.
Uttagning bör ske i så god tid som möjligt för att utvalda ekipage ska beredas möjlighet till nödvändiga
förberedelser, dock inte tidigare än att resultatet av uttagningen kan förväntas vara relevant även vid tidpunkten
för provet/mästerskapet. Vid uttagning ska hundarna (och förarna) bedömas utifrån de krav som gäller vid det
aktuella provet/mästerskapet.
Provmarken ska i möjligaste mån vara likvärdig med den terräng som mästerskapet arrangeras på. Det lag ska tas
ut som bedöms ha de bästa chanserna, oberoende av ras.

Världsmästerskap
VM genomförs som individuell tävling och som lagtävling, dels som traditionellt jaktprov, dels som en
Hubertus-tävling med fällning av fågel där hela ekipaget bedöms.
Regler
VM genomförs efter särskilda regler för VM, se http://www.fci.be/en/Continental-Pointers-65.html.
Anmälan
Internationellt ansvarig i SVK ansvarar för att information om mästerskapet offentliggörs i god tid.

Europacup
Europacupen genomförs som individuell tävling och som lagtävling.
Regler
FCI:s regelverk för Europacupen gäller, se http://www.fci.be/en/Continental-Pointers-65.html.
Anmälan
Internationellt ansvarig i SVK ansvarar för att information om mästerskapet offentliggörs i god tid.
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Laget
Ett fullständigt lag består av kontinentala stående fågelhundar till ett antal av fyra (4) plus en reserv. En och
samme förare bör inte föra fler än två hundar.

FCI
Deltagande i FCI-möten är en fråga för SKK, inte för SVK.

