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Administrativa rutiner kring vallanlagsprov 

 

 
Ansökningsförfarande 

 

Normalt ansökningsförfarande. 

Ansökan skall vara SGVK tillhanda 60 dagar före planerat provdatum. 

SGVK blankett ”Ansökan vallanlagsprov” skall användas. 

Ansökan skickas företrädesvis elektroniskt, alternativt via ordinarie post till SGVK 

”Prov och tävlingskommitté”. 

 

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. 

 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 ”normalt ansökningsförfarande” 

 

Arrangerande rasklubb debiterar hundägaren 300 kr/hund, arrangören avgör vilken 

betalningsrutin som skall gälla. 

Anlagsprovare och djurägare samt markägare debiterar rasklubben enligt gällande 

prislista. 

Rasklubben säkerställer att det inbetalas 50 kr/hund till SGVK. 

 

Alternativt ansökningsförfarande. 

Denna metod skall användas i undantagsfall! 

I anslutning till vallkurs/läger eller vid annat tillfälle då anlagsprovare anser att en 

hund är mogen för ett anlagsprov och det inte har ansökts/aviserats om anlagsprov 

i förhand, kan i undantagsfall följande alternativt ansökningsförfarande användas: 

Anlagsprovaren skickar ett SMS till SGVK vallansvarig innehållande uppgifter om 

provdatum, hundens registreringsnummer samt provplats vilket godkännes genom 

ett SMS till anlagsprovaren. 

 

 

Betalningsrutiner  vid ”alternativt ansökningsförfarande” 

Vid ”alternativt förfarande” måste anlagsprovaren komma överens med berörda 

hundägare hur betalningarna skall hanteras innan provets genomförande, nedan 

redogöres för två varianter. 

 

Variant nummer 1 

Om det finns en person närvarande från en SGVK ansluten rasklubb kan denne ta 

på sig den organisatoriska rollen och säkerställa betalningarna enlig ”normal 

förfarandet”, denne person säkerställer även att övriga administrativa rutiner 

efterföljs. 

Variant nummer 2 

Vid prov med en eller ett fåtal hundar, har anlagsprovaren möjlighet att fakturera 

SGVK gällande  sina omkostnader enligt gällande prislista. 

Fakturan skall som minimum ange plats,datum och antal hundar samt om möjligt 

provade hundars registreringsnummer. 

Hundägaren/ägarna betalar hela provkostnaden (300 kr/hund) till SGVK (PG 458 

91 38-9 märkt med hundens registreringsnummer, provdatum och ras). 

Anlagsprovaren överlämnar originalet av anlagsprovet + en kopia  till hundägaren 

(hundägaren anvarar för att en kopia skickas till rasklubben). 

Anlagsprovaren skickar en kopia av anlagsprovet samt ”Sammanställning resultat 

vallanlagsprov” i original till SGVK. 

 

Dessa ”varianter” skall ses som riktlinjer, om annan lösning önskas kontakta 

SGVK ”Prov och tävlings kommité”! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Avgifter och ersättningar  

 

 Avgift vallanlagsprov300 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 rekomenderas för omprov, se 

”Vallanlagsprovbestämmelser” för närmare detaljer.  

 

 

SGVK prov och tävlingskommitté 

Lars Nyremo 

Grönfinksvägen 12 

18647 Vallentuna 

Tel 0730 48 80 30 

      08 511 767 02 

lars.nyremo@telia.com 

 

 

 

Länkar: 

http://www.sbc-

beardedcollie.com/vallning/Vallanlagsprovsbestammelser_v1_0_2011-07-07.pdf 

http://sgvk.org/ 
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