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Råd och anvisningar för bokning av SvKV –
Vallarbetsprov med rasklubb som teknisk utförare.

Allmänt
Vallarbetsprov är alltid ett SvKV- arrangemang och det skall tydligt framgå av inbjudan
till vallarbetsprov. Rasklubb kan vara teknisk utförare av provet men det är alltid SvKV
som är officiell huvudman och arrangör.
Obs! Deltagande hundar skall uppvisa ett godkänt NHAT, registreringsbevis,
vaccinationsintyg och vara identifierad innan start för att kunna få sitt resultat
officiellt registrerat hos SKK.
Ägaren till deltagande hund måste vara medlem i SvKV, detta skall kollas med
SvKV innan start. OBS! utländska hundar behöver inte vara medlem i SvKV men
medlemskap måste finnas i FCI ansluten klubb.
Det är rasklubben som ansöker om att få utlysa provet hos SvKV.
Rasklubben ansvarar för att SvKV hålls uppdaterad med vem som är rasklubbens
vallansvarig och teknisk utförare.
Om rasklubben byter sin vallansvarige så skall rasklubben meddela detta till SvKV
med mejl till prov-tavling@kroppsvallarna.se
Se Regelverket på www.kroppsvallarna.se

Domare
Ansökan om domare skall göras hos SvKV, om utländsk domare skall användas skall en svensk
huvuddomare finnas på plats. Huvuddomare bekostas av SvKV under de första 5 åren räknat från
2022. Det är alltid SvKV som ansöker hos SKK att använda utländsk domare.

Prov och tävlingsledare skall finnas på provplatsen
• Utbildad tävlingsledare samt person som representerar rasklubben skall vara på plats. Detta kan
vara samma person. Om rasklubben inte har tillgång till utbildad TL kan SvKV vara behjälplig.
Reseersättning ev. boende, samt arvode till denne betalas av rasklubben.
• Med utbildad person menas att man deltagit i information från SvKV om att stå som
teknisk utförare, antingen genom en informationsträff och/eller via ett telefonsamtal.
• Denna person sköter all kontakt med SvKV och är den person som ansvarar för
resultatredovisning mot SvKV och att gällande regelverk och anvisningar följs testet
igenom.
•

Gården skall i förväg vara godkänd av SvKV, inneha produktionsplatsnr. och följa SKKs policy
vid träning.

Kostnader/ersättningar
• Kostnaden för anmälan till provet skall alltid framgå av inbjudan till provet.
• Ersättning till domaren rekommenderas med 1200 kr/dag eller FCIs rekommendationer
när utländsk domare används.
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• Ersättning till djurägaren rekommenderas med 150 kr/deltagare. SvKV rekommenderar att
fårägaren är ansvarig för all fårhantering. Rasklubben förhandlar förstås som man vill med
fårägaren.
• SvKV fakturerar rasklubben 100 kr av anmälningsavgiften som administrativ avgift samt
registreringsavgift till SKK.
• Rasklubben tar alla intäkter och alla kostnader och ansvarar för den ekonomiska redovisningen
gentemot domare, djurägaren, samt ev. övriga funktionärer. Dock ej huvuddomare, denna
kostnad står SvKV för under de första 5 åren räknat från 2022.
• Anmälningsavgiften får inte skilja mellan rasklubbens medlemmar och andra deltagare. Dock
kan anmälningsavgiften vara högre för utländska deltagare som inte är medlemmar i SvKV.
• Om fler anmäler än vad som det finns plats för skall samma lottningsförfarande användas som
används av SvKV.

Deltagande hundar
•

Rasklubb får prioritera egen ras men måste ha öppet för andra raser från raslistan i mån
av plats.

•

Djurägaren har dock rätt att tacka nej till raser man normalt inte tar emot för träning och
prov. Om det finns någon ras som djurägaren inte tar emot skall det framgå av
annonsen/inbjudan att denna ras inte kan anmäla till provet.

•

Andra hundar än den som utför provet får inte finnas inom synhåll från provplatsen, gäller
även s.k. hjälphundar som används för utsättning av fåren.

•

Domaren och/eller fårägaren har rätten att se anmäld hund med fåren före provet om
ekipaget är okänd.

Blanketter och anmälan
•

Anmälningsblanketter, bokningsavtal, protokoll och resultatlista laddas ner från SvKVs
hemsida. Rasklubben ansvarar för att alltid använda senast uppdaterade formulär och
blanketter. Alla formulär skall vara datorifyllda i PDF format, handskrivna
formulär eller andra typer av formulär godtas ej.

•

Bokningsavtal med djurägare respektive domare är frivilligt att använda. SvKV
tillhandahåller avtal på hemsidan om man vill använda dessa. Det går också bra att
upprätta egna avtal. Avtal är en säkerhet för båda parter för att vara ense om vad man
kommit överens om. Rasklubben avgör själv om man vill skriva avtal eller inte.

•

Om man vill använda avtal har rasklubben själv kontakt med djurägaren för att skriva
dessa.

•

Efter att ha fått domare godkänd av SvKV är det rasklubben som skriver avtal med
domaren.

•

Kopia på avtal behöver inte skickas till SvKV.

•

Anmälan om vallarbetsprov (HWT) skall vara SvKV tillhanda för godkännande minst 4
månader iförväg. SKK förbehåller sig rätten att ha 3 månader för kontroll av domaren.

•

Rasklubben ansvarar för att ta emot anmälningar och betalning från provdeltagarna.

•

Så fort anmälningstiden gått ut används resultatlistan för att delge SvKV de hundar som
är anmälda till provet. Det är samma resultatlista som sedan skall skickas in signerad efter
testets utförande. Mejlas till prov-tavling@kroppsvallarna.se
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•

SvKV fakturerar rasklubben enligt erhållen resultatlista och betalningsvillkor är 10 dagar
från fakturadatum.

•

Resultatredovisning till SKK skall från SvKV inkomma senast 3 veckor efter avslutat
prov. Detta innebär att rasklubb måste betala fakturan från SvKV och skicka resultatlistan
och protokollen senast 1 vecka efter provets genomförande.

Det praktiska utövandet på plats
•

Rasklubben ansvarar för att chipläsare finns på plats. Chipläsare går att boka hos SvKV
mot en depositionsavgift på 2 000 kr. Frakt tillkommer.

•

Rasklubbens representant ansvarar för att varje hund som skall delta får sitt chip avläst
innan den släpps in på testområdet i direkt anslutning till provet.

•

Rasklubben ansvarar själva för att protokoll, resultatlista och diplom finns på plats
förifyllda. Rasklubben ansvarar också för att vallarbetsprovsprotokollen och resultatlista är
korrekt ifyllda, daterade och signerade av godkänd domare samt att dessa fotograferas och
mejlas till prov-tavling@kroppsvallarna.se

•

Alla kontakter för anmälan av ett vallarbetsprov (HWT) sker via prov-tavling@kroppsvallarna.se

Svenska Kroppsvallarklubben – SvKV

