
Utöka provledarutbildningens giltighetstid från till minst år
Enligt beslut från domarkommittén så skall giltighetstiden för en provledares utbildning max
vara år, därefter måste provledaren utbildas om. Tanken med detta är såklart att provledarna
skall vara väl bekant med de regler som gäller. Inom SVK JV så testas/utbildas vidare de nya
provledarna vanligtvis vid de ordinarie proven, dessa är ett fåtal/år vilket medför att en stor del
av alla provledare ej hinner med att utbildas/hållas på rätt sida av det max antal år som
giltighetstiden för utbildningen gäller, d.v.s. år.

Det är ej praktiskt möjligt att på de stora ordinarie fältproven endast ha nybörjare, detta skulle
skapa kaos och därför måste en veteran finnas med och vara som stöd. Inom SVK JV genomförs
endast ordinarie tillfällen på fältprov/år. För att ej skjuta kostnaderna för proven höjden så
utbildas max ny provledare/prov d.v.s. 4st/år eller 12st/3år. verkligheten är det ej mer än ca

st. då deltagandet att vara provledare ej inte alltid passar den som måste utbildas av olika
anledningar.

Detta medför att år så måste flertalet av de som utbildats för år sedan utbildas om, vilket ger
ökad kostnad för den enskilde lokalavdelningen

Yrkande
Att fatta beslut om att utöka giltighetstiden till år för att på så sätt ge lokalavdelningen en
större chans att lyckas med sin praktiska utbildning.

Motion lämnad av
//Hans-Erik Johansson



Huvudstyrelsen övervägande
Provverksamheten är en central del klubbens verksamhet och det ställs stora krav på arrangör
av våra prov.

Det är respektive lokalavdelning som ansvar för klubbens provverksamhet inom sitt geografiska
område, innefattande bland annat anskaffande av marker, provledare, domare samt tillstånd
från markägare och jakträttsinnehavare.

Provledare och domare är viktiga funktionärer vid provens genomförande och det ställs höga
krav på dessa funktionärer.

Enligt nuvarande regler är provledaren skyldig att fortlöpande hålla sig väl insatt reglerna och
den praktiska tillämpningen av dessa. Provledare som inte varit aktiv under år ska påföljande
år genomgå ny provledarutbildning. Om så inte sker avauktoriseras provledaren.

SVK:s jaktprovsdomare är tillika provledare och avauktoriseras som provledare då
domargärningen upphör.

Provledare ska vara medlem SVK, vara väl insatt reglerna och den praktiska tillämpningen av
dessa samt vara godkänd av SVK.

Provledarens åligganden samband med prov är att vara närvarande vid provet, leda provet och
ansvara för att provet genomförs enligt SVK:s jaktprovsregler samt att ansvara för att eventuella
protester hanteras enligt gällande provregler.

Provledare och kommissarie kan (särskilt vid ett litet prov) utgöras av samma person.
Kommissarien kan delegera samtliga sina uppgifter. Provledaren får däremot inte delegera de
uppgifter som enligt jaktprovsreglerna åligger denne.

Detta innebär att provledaren måste vara väl insatt provreglerna, tillämpningen av dessa samt
ha god kännedom om hur prov genomförs.

Motionären skriver motionen att Enligt beslut från domarkommittén så skall giltighetstiden
för en provledares utbildning max vara år, därefter måste provledaren utbildas om.”

Det är inte så reglerna är skrivna utan ny utbildning skall ske om provledaren inte varit aktiv
under en treårsperiod.

Med hänsyn till provledarens omfattande ansvar vid prov görs bedömningen att en provledare
måste tjänstgöra minst en gång under en treårs period och om inte detta sker skall ny utbildning
ske. Vidare bedöms inte antalet provledare som behöver ny utbildning vara så stort att det
medför någon större kostnad för lokalavdelningarna.

Huvudstyrelsens förslag
Med hänvisning till huvudstyrelsens övervägande föreslår styrelsen fullmäktige att avslå motionen.


