
Motion om förändrat upplägg av befintlig Riksprovs-
verksamhet
SVK har som huvudmål att främja aveln av de raser som ingår i dess verksamhet. För att detta skall
vara möjligt så måste ett ökat antal unghundar testas vid olika provformer. Att få nya medlämmar att
starta på Riksprov med sin unghund är svårt då Riksprovet är dels en dyrare provform pga. bl.a.
startavgiften som det krävs för att delta och tidsåtgången som det tar att genomföra provet för den
nya medlemmen. Ett komplett fjällprov tar i bästa fall 2 dagar att genomföra och i sämsta fall 4 dagar
beroende på antalet deltagare samt vilken lottning som den enskilde medlämmen får.

Dessa faktum gör att de flesta som startar på Riksproven i UKL är redan etablerade förare.

För att få flera deltagare på våra prov så måste flera tillfällen ges där den enskilde nye medlemmen
kan testa sin hund i en gärna en liten begränsad grupp människor.

Detta får även gärna ske lokalt och nära medlemmen då det dels ger en bra ekonomisk fördel för den
enskilde medlemmen och dels tar liten tid i förfogande för medlemmen

Människan är av naturen bekväm.
Att pga. Riksprovet begränsa möjligheten att starta med sin hund på andra lokalavdelningar främjar
inte huvudmålet med vår verksamhet som är att främja aveln.

Exempelvis att inte tillåtas starta på skogsprov i Solberg i UKL under riksprovsveckan i Skåne är inget
som främjar den enskilde nye medlemmen. Den rutinerade medlemmen som kan tänka sig att åka på
Riksprovet kommer att åka dit ändå.

Riksprovet är i första hand en tävlingsverksamhet där rutinerade förare möts och testar sina hundar.

Då principen måste vara att ge så många tillfällen som möjligt att starta och testa sin UKL hund så
föreslås att den regel som hindrar lokalklubbar att genomföra i första hand särskilda prov slopas.

I andra hand så föreslås även att det tillåts genomföras ordinarie provverksamhet samtidigt om det ej
genomförs i samma fältslag eller om det geografiska avståndet mellan det ordinarie provet bedöms
vara så långt att detta ej är något den enskilde medlemmen skall behöva färdas för att testa sin hund.

Då EKL-hundar redan är prövade och utvärderade med hänsyn till aveln så omfattas de ej av förslaget
utan de hänvisas framöver till den tävlingsverksamhet som Riksprovet representerar.

Yrkande

Del som behandlas separat
Att beslut fattas om att slopa det förbud som medför att särskilda prov i UKL ej får arrangeras
samtidigt som Riksprovet.

Del som behandlas separat
Att HS utreder vilket avstånd som kan betraktas som lämplig för den enskilde medlemmen att tvingas
färdas för att testa sin UKL-hund och utifrån denna utredning öppna för övriga lokalavdelningar att
arrangera prov samtidigt som Riksprovsveckan genomförs.
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Övervägande
Frågan som motionären tar upp är inte enkel att ta ställning till då den rör motstående målsättningar
i klubbens verksamhet.

Det är tydligt att klubbens verksamhet skall främja aveln men klubben bör också tillgodose
medlemmarnas olika behov samt skapa en samhörighet i klubben.

De provformer som vi har att arbeta med är Särskilda prov, Ordinarie prov samt Riksprovet och alla
provformer uppfyller målen, men i olika grad.

Riskprovet är i första hand ett prov men det ingår ett begränsat tävlingsinslag genom att bästa hund i
både elit- och unghundsklass. Riksprovet stärker klubbkänslan på riksplanet.

Vid ordinarie prov förekommer det också att bästa hund i olika discipliner kan utses. Det ordinarie
provet stärker klubbkänslan på lokalplanet.

Särskilda prov stärker samhörigheten i en begränsad, men dessvärre ofta sluten, grupp.

En fråga som måste ställas är om vi kan avstå från att arrangera särskilda prov för elit- och
unghundsklass en helg på året för att på så sätt stärka Riksprovet och därmed den arrangerande
lokalavdelningen.

Vid Riksprovet ges det en unik möjlighet att se många unghundar, ofta även flera individer från
samma kull, vilket i avelshänseende är ett viktigt inslag, varav en hel del inte är färdigdresserade, i
aktion.

Styrelsens bedömning är att det är viktigt att Riksprovet behåller sin höga status och att så många
som möjligt deltar i de båda klasserna vid Riksprovet och att det därmed inte skall bedrivas ordinarie
eller särskilda prov i elit- eller unghundsklass som konkurrerar med Riksprovet.

Huvudstyrelsens förslag
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att de dagar som Riksprovet arrangeras får inte ordinarie eller
särskilda prov i elit- och unghundsklass arrangeras och därmed anses motionen besvarad.


