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Förändrade regler gällande genomförande av ordinarie och särskild
provverksamhet UKL

SVK har som huvudmål att främja aveln av de raser som ingår dess verksamhet. För att detta
skall vara möjligt så måste ett ökat antal unghundar testas vid olika provformer. Att få nya
medlemmar 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 bästa fall dagar att
genomföra och sämsta fall dagar beroende på antalet deltagare samt vilken lottning som den
enskilde medlemmen får. Till detta tillkommer och den faktiska tid som den enskilde
medlemmen tvingas att lägga ner på ett prov är då eller dagar.

För att få flera deltagare på våra prov så måste flera tillfällen ges där den enskilde nye
medlemmen kan testa sin hund 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 förfogande för medlemmen.

Människan är av naturen bekväm…….

Att pga. Riksprovet begränsa möjligheten att starta med sin hund på andra lokalavdelningar
främjar detta inte huvudmålet med vår verksamhet som är att främja aveln. Huvudmålet måste
vara att få så många hundar under den korta tid då prov kan genomföras och nyttja de tillfällen
som finns fullt ut.

Riksprovet är första hand en tävlingsverksamhet där rutinerade förare möts och testar sina
hundar mot varandra, detta må vara en viktig del vår verksamhet som lockar vissa medlemmar
men långt ifrån alla.

De tidsperioder som det är möjligt eller tillåts att genomföra prov inom SVK är begränsade till
antalet beroende på tillgången till marker eller att andra intressen tar markerna till förfogande,
inom SVK JV konkurreras det om markerna med samebyn, älgjägarna och konkurrerande
hundklubb. Utöver detta så vill de flesta även jaga med sin hund och premiärveckan är det ej
populärt/möjligt att arrangera proven då funktionärer ej finns att tillgå.

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 särskilda och ordinarie prov
slopas om följande villkor uppfylls enligt villkor eller B;

Villkor

Avståndet mellan provplatserna är längre än 50 mil
Samt att
Fältslaget är olika
Eller att enligt;



Villkor

Avståndet mellan provplatserna är längre 70 mil oavsett fältslag

Yrkande

Att beslut fattas om att slopa det ”förbud” som medför att särskilda och ordinarie prov UKL ej får
arrangeras samtidigt som Riksprovet om villkor eller uppfyllts, EKL klass lämnas orörd då det
är första hand en tävlingsklass och de hundar som prövas redan har passerat avelskravet.

Det kan noteras att HS redan har tagit ett steg denna riktning och med beslutet att tillåta SVK JV
att arrangera ordinarie skogsprovet Solberg 2015 alla klasser trots att det sker samtidigt som
riksprovet på Gotland
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