Administrativa rutiner för vallanlagsprov
Ansökningsförfarande

Ansökan skall vara SGVK tillhanda 21 dagar före planerat provdatum. SGVK:s blankett ”Ansökan
vallanlagsprov” skall användas. Ansökan skickas företrädesvis elektroniskt till SGVK på adressen
ordforande@sgvk.se
Undantag från regeln att skicka ansökan 21 dagar före prov kan i särskilda fall göras.
Kontakta då Carola Lindekrans på telefon för överenskommelse och info om
tillvägagångssätt.
Alla blanketter finns att hämta på SGVK´s hemsida under fliken Prov och
Tävling/vallning. Kontrollera att SGVK´s 3-sidiga protokoll finns hos anlagsprovaren.

Ansökande rasklubb skall efter godkännande av ansökan tillse att:












Upprätthålla kommunikationen mellan anlagsprovare - deltagare.
Informera anlagsprovaren om antalet deltagande hundar ca 1 v före planerat provdatum.
Upprätta startordning.
Innan provets start, se till att protokollen är i ordning. Kontrollera med provaren att han
har blanketterna.
Fylla i ”Sammanställning resultat vallanlagsprov” samt efter provens genomförande
skicka sammanställningsblanketten till SGVK med ordinarie post (ej elektroniskt) för
registrering samt arkivering.
Säkerställa att anlagsprovaren signerat protokoll och sammanställningslista.
Säkerställa att provbestämmelserna uppfylls.
Ombesörja att ersättningar utbetalas.
Säkerställa att 50 kr/hund inbetalas till SGVK:s PG 458 91 38-9 märkt med hundens
registreringsnummer, provdatum och ras.
Om fler hundar provats vid samma tillfälle ange på inbetalningen datum, plats och
antal provade hundar (underlättar identifiering av betalning).
Tillse att protokollet distribueras efter prov enligt följande:
Original - Hundägare
Kopia - SGVK
Kopia - Rasklubben

Betalningsrutin
Arrangerande rasklubb debiterar hundägaren 300 kr/hund. Anlagsprovare och djurägare samt
markägare debiterar rasklubben enligt gällande prislista. Rasklubben säkerställer att det
inbetalas 50 kr/hund till SGVK.
Provavgift
 Avgift vallanlagsprov 300 kr/ hund.
Av denna summa avgår enligt nedan:





Bedömare: 100 kr/ hund, samt reseersättning enligt praxis f n 18,50 kr/ mil.
Djurägare: Enligt överenskommelse med arrangören, dock max 50 kr/hund.
Markägare: Enligt överenskommelse med arrangören, dock max 50 kr/hund.
SGVK: (Blanketter, porto samt SKK:s stambokföringsavgift), 50 kr/ hund

Observera att samtliga provade hundar måste protokollföras samt resultatet införas på
sammanställningslistan. Hund som ej klarat anlagsprovet får göra omprov i de fall
anlagsprovaren angett på protokollet att hunden rekommenderas för omprov, se
”Vallanlagsprovbestämmelser” för närmare detaljer.
Adress att skicka resultatlistan till:
Carola Lindekrans
Kyrksjövägen 5
761 97 Norrtälje
Mobil: 070-767 27 48
Ordforande@sgvk.se

