
Hur redovisas viltspårproven? 
 
Som ansvarig för redovisningen av viltspårproven i din lokalklubb ansvarar du för att följande punkter 
är genomförda: 
 
Ordinarie prov redovisas senast 14 dagar efter provet och vid rörligt prov redovisas proven 
månadsvis och skickas in senast den 15:e i efterkommande månad. Inget prov får vara äldre än 30 
dagar i samma provperiod. Äldre prov än 30 dagar redovisas separat med eget försättsblad. 
 
Varje redovisning åtföljes av ett försättsblad med samtliga uppgifter ifyllda. Är det ifyllt exempelvis 
med månad juni får inga starter förekomma i maj eller juli i den redovisningen. 
 
Protokollen består av 3 sidor, där förstasidan användes för resultatredovisningen, sidan 2 är klubbens 
arkivexemplar och 3:e sidan är hundägarens exemplar. 
 
Sortera protokollen i taxar anlagsklass, taxar öppen klass, övriga raser anlagsklass och övriga raser 
öppen klass. 
 
Innan redovisningen skickas, kontrollera noggrant att alla uppgifter är ifyllda i protokollen. (vanligt 
förekommande fel är: reg.nummer ej kompletta, namn saknas på hunden, smeknamn istället för 
namnet i stamtavlan, provdatum saknas och inte minst domarnummer som ej är kompletta. För att 
provet skall kunna registreras krävs komplett personnummer på domaren.) 
 
För icke svenskfödd hund som är utlandsägd krävs kopia på registreringsbeviset tillsammans med 
protokollet vid första provstarten i Sverige. 
 
För icke svenskfödd hund med svenska ägare krävs att hunden fått svenskt registreringsnummer 
innan start. 
 
För svenskfödda hundar med utländska ägare gäller det ursprungliga svenska registreringsnumret. 
 
Lokalklubbar som använder utländska domare vid prov gäller att domaren är godkänd av SKK innan 
provet och fått ett svenskt domarnummer annars betecknas provet som ogiltigt. 
 
I rutan för ras räcker det inte att skriva tax, där skall framgå vilken storlek och hårlag taxen har. 
 
Provdatum skrivs ut med årtal, månad och dag, ex. 150720. 
 
Protokoll och försättsblad skickas med fördel i C4 kuvert som är försett med avsändare. 
 
Notera utanpå kuvertet om det finns bilagda registreringsbevis. 
 
De lokalklubbar som jobbar med katalog och prislista är välkomna att bifoga 1 exemplar av varje, 
detta är dock inget krav. 
 
Med förhoppning om gott samarbete mellan lokalklubbarna och viltspårsekreteraren tecknar jag 
vänliga hälsningar. 
 
Lars Krantz 
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