
 

Manual för provledare. 

Provledaren ska se till att provbestämmelserna noggrant följs och ska vidta alla åtgärder för att 

bedömningen ska bli så enhetlig som möjligt. 

Lokalklubben ansvarar för att auktoriserad provledare utses vid jaktprov, provledare som möts av 

förhinder att fullfölja sitt uppdrag meddelar lokalklubbens styrelse, styrelsen har därefter att utse 

ersättare. 

Provledare ska normalt inte belastas med domaruppdrag under prov där man tjänstgör som 

provledare. När provledare också tjänstgör som domare skall dessa prov redovisas till biträdande 

provledare. 

Provledaren ska: 

 Informera hundägarna om att protest mot provet ska vara skriftlig. Den skall lämnas in till 

provledaren innan provet avslutas och/eller den dag som det klandrade domslutet meddelas 

och vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift. Vid rörligt prov skall 

protesten och avgiften vara inlämnad till kollegium inom tre dagar efter att domslut 

tillkännagivits. Överklagan till riksstyrelsen inom 14 dagar efter dagen för provledarens 

beslut. 

 Före provet sammankalla tjänstgörande domare för genomgång av provregler och lämna 

nödvändiga instruktioner. 

 Hundarnas provområden och domare avgörs genom lottning. Fördela ev aspiranter och 

elever 

 Tillse att hundarna blir slutbedömda enligt provreglerna. 

 I samråd med domare och kollegium granska protokollen, föreslå poäng och pris samt 

upprätta prislista över uppnådda resultat. 

 Registrera provet i RASDATA eller skicka provet till lokalklubbens registrerare för registrering 

inom 14 dagar efter avslutat prov. 

 Till lokalklubben lämna utlåtande om vid provet tjänstgörande domaraspiranter och elever. 

 Svenskägd hund ska ha svenskt registreringsnummer oavsett födelseland. 

 För utländskt ägda hundar skall stamtavelkopia bifogas anmälan, som i sin tur ska skickas in 

till lokalklubbens sekr. 

 Kontrollera att alla protokoll är fullständigt ifyllda 

 Provledaren har ansvaret för att endast auktoriserade domare anlitas på provet. 

 Utländska domare ska vara registrerade hos SKK och ha tilldelats domar ID, anmäles före 

provet till rikssekreteraren för inhämtande av ID. 

 

I de fall två hundar stannar på samma slutpoäng, ses i första hand till summan av felpoäng för att 

skilja hundarna åt. I andra hand ses till FM, som ställs i relation till uppnådda förtjänstpoäng. Är 

förhållandet fortfarande likvärdigt, ges den yngre hunden företräde. 

Skalkungtävlingen vinner den hund med högsta poäng vid ett av de två genomförda proven. 

Vid lika poäng avgör bästa andra prov, vid lika där vinner den yngsta hunden. 

Hundarnas identitet ska vid tveksamma tillfällen kontrolleras. 


