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Syftet: att säkerställa säkerheten under jaktprov och att de i provgruppen som 
går med/efter domare och inte har släppt sin hund (inkl. åskådare) går samlat 
och på visst avstånd och inte kommer på fel ställe så att risk uppstår eller gör det 
omöjligt för skytt att i fågelsituation avlossa skott. 
 
 
 

För Publikvärd (PV) gäller följande:  
• Utses av (kan delegeras till domaren i gruppen) och får innan provet 

direktiv av provledaren 
• Det åligger provledaren att informera domaren om PVs roll och det som i 

övrigt står i detta PM 
• PV skall ha en färgad väst på sig för att tydligt synas 
• Provledare/domare skall innan gruppen går ut i fält, upplysa alla i gruppen 

om rollen och innebörden av PV, och att alla andra som följer efter 
domaren måste lyda PV (har dessa protester mot något så pratar de med 
domaren i gruppen i första hand och sedan provledaren), annars kan man 
bli avstängd från att gå med i gruppen 

• Ute i fält står PV under domarens och skyttens bestämmande, domaren 
och/eller skytten meddelar hur han/hon vill att PV samt den efterföljande 
gruppen skall bete sig 

• Kommunikation bör ske i 1:a  hand med komradio 155 MHz eller med 
mobiltel, mobilnr skall utbytas mellan domare/skytt och PV för att 
kommunikation enkelt kan upprättas ute i fält i syfte att öka säkerheten. 

• Om PV själv skall släppa sin hund, skall en Vice PV utses och ta över 
rollen, under det släppet (tar då över dennes ansvar enl. detta PM, tillika 
signalvästen) 

• PV kan meddela domaren eller skytten i gruppen i första hand, eller 
annars provledaren, om något allvarligare inträffar (alt. någon inte följt 
instruktionerna) så denne/dessa kan besluta om ev. åtgärd 

• Det är alltid skytten själv som avgör och ansvarar för att skott avlossas på 
ett säkert sätt, varför icke avlossat skott p.g.a. skyttens säkerhetsanalys ej 
skall ifrågasättas. 
 


