
 

Information till vallansvariga och 

teknisk utförare av NHAT hos rasklubb 

 
 

I december 2020 skickade SvKV ut ett informationsbrev till Rasklubbar där vi bland annat 

skrev att regelverket för anlagstest och Vallproven har slagits fast efter en provperiod på tre 

år. Regelverken är nu anpassade till FCI:s senaste revidering.  

Inför fastslagningen har SvKV fått igenom hos SKK att rasklubb ska få prioritera sin egen ras 

på anlagstest.  

Vi har förstått att detta inte riktigt har nått ut till alla rasklubbar så här kommer information på 

nytt och mer utförligt. 

Om man som rasklubb vill prioritera sin egen ras på ett NHAT går det bra. Det ska dock 

framgå av annonsen att den egna rasen har företräde men att andra raser enligt raslistan tas 

emot i mån av plats. 

Tas andra raser emot så skall gården man har testet på vara godkänd av SvKV och annons 

ska också läggas ut av SvKV. 

✓ Man kan också ha ett test enbart för den egna rasen. Här kan man ha kortare 

anmälningstid till SvKV att man ska anordna ett NHAT.  

✓ Man kan vara på en gård där djurbesättningen enbart är van vid just den ras man ska 

testa.  

✓ Man behöver heller inte annonsera på SvKVs hemsida eller Facebook om man inte 

vill. 

En ny anmälningsblankett har utformats som rasklubb skall använda när de ska anordna ett 

NHAT. Oavsett om de ska ta emot enbart sin egen ras eller fler raser från raslistan så skall 

denna anmälningsblankett skickas till SvKV för att testet skall godkännas som officiellt. I den 

nya blanketten finns mer information som rasklubben behöver lämna till SvKV. 

Däremot är det f.o.m 1 juni 2021 frivilligt att upprätta bokningsavtal med anlagstestare och 

djurägare för rasklubb som anordnar NHAT. SvKV tillhandahåller bokningsavtal på hemsidan 

om man vill använda dessa. Det går också bra att upprätta egna från rasklubben. Rasklubben 

avgör själv om den vill använda bokningsavtal. 

Hemsidan är uppdatarerad utifrån dessa nya rutiner och Råd och anvisningar har anpassats 

helt efter att Rasklubb ska stå som teknisk utförare av NHAT. 

Denna information mejlas till dig som är vallansvarig inom din rasklubb. Om det finns andra 

personer som är tekniska utförare inom rasklubben vill vi att du tar ansvar för att se till att 

dessa personer också får ta del av denna information. 
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