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Rutindokument, rörliga viltspårprov inom Svenska Vorstehklubben 
Syftet med detta dokument är att visa på fungerande rutiner som förenklar det administrativa arbetet med 
rörliga viltspårprov.  

Viltspårdomare 
Utbildning av viltspårdomare sker enligt SKK:s regler ” Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare” 

Viltspårdomare auktoriseras av den klubb som antagit person till domarutbildning. SKK registrerar domaren 
och tilldelar denne ett domarnummer. 

För viltspårreglerna svarar SKK och de är gemensamma för alla klubbar. Frågan om viltspårprovschampionat 
eller ej, svarar respektive klubb för. Svenska Vorstehklubben har beslutat att våra raser kan tilldelas 
Viltspårchampionat. 

 Viltspårdomare dömer alla raser och kan döma för alla klubbar inom SKK.  

Viltspårprovet 
Genomförande av prov sker enligt SKK:s regler ” Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare” 

Viltspårprov genomförs som ordinarie eller rörligt viltspårprov. I detta dokument behandlas rutiner för rörliga 
viltspårprov. 

Avgifter 
Lokalavdelningen beslutar om avgift för viltspårprov, för närvarande tar de flesta 150:- per prov. Av dessa går 
40:- till SKK för registrering av proven.  

Viltspårdomaren är berättigad till ersättning för att täcka sina kostnader för mark, material, körning, egen 
utbildning, vapen, ammunition mm.  Schablonmässigt beräknas domarnas kostnader till 200:- per prov men 
kan variera, främst beroende av transportkostnader i varje enskilt fall.   

Avgiften som en deltagare betalar för ett prov uppgår då till totalt 350:-. 

Bokning och genomförande av prov. 
På lokalavdelningens hemsida skall finna förteckning över auktoriserade viltspårdomare med telefonnummer, 
eventuellt mailadress samt bostadsort. 

Provdeltagare kontaktar domare och kommer överens om tid och plats för provet.  

Deltagaren betalar avgiften för provet till domaren. Efter genomfört prov skriver domaren protokoll och lämnar 
originalet till deltagaren. Domaren skickar en kopia av protokollet till lokalavdelningens provregistrerare. 
Avgiften som går till lokalavdelningen skickar domaren, enligt lokalavdelningens beslut, till kassör eller 
provredovisaren. 

Registrering 
Provperiod är kalendermånad och en prislista upprättas för varje provperiod.  

Prislistan skickas efter månadsskiftet, när samtliga månadens prov kommit in, till Kenneth Sundvall som sedan 
skickar resultaten till SKK för registrering. 

Resultaten för ”våra” raser skall också redovisas i vår resultatdatabas RDB. 
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