Motion
Till Gävleborgs Älghundklubb att behandlas på ordinarie årsmöte 2018-02-24.
För vidare behandling på SÄK:s årsstämma 2018

Provberättelse.
Under pågående provsäsong togs plötsligt provberättelsen bort. (punkt 9 provets
händelseförlopp stängdes då ner!)
Det går alltså inte längre att fylla i provberättelsen där.
Provberättelserna som jag som valpköpare anser som mycket viktig när jag ska till att välja
valp.
Istället döptes Händelseloggen om från Händelselogg till Provberättelse tillsammans med
Domarens slutkommentar.
Detta var inte förankrat med oss medlemmar! Det är en mycket stor majoritet bland
medlemmarna som vill behålla provberättelsen i dess ursprungliga form.
Efter ett tag kom det nytt besked från Provdatagruppen att Domarens slutkommentar nu
SKALL fyllas i och ej lämnas tomt. Jaktprov där Domarens slutkommentar lämnades tomma
skulle inte exporteras till HittaÄlghund. Den funktionen fungerar inte utan det skickas vidare
prov med tomt fält ändå.
Inom GÄK görs det idag då helt olika kan vi se facit av nu! Därför saknas det kvalitet på
Domarens slutkommentar! Det varierar idag från helt tomt fält ------ till en intressant och
fullödig provberättelse. Sen finns allt däremellan om väder och vind, unga lovande hundar
mm, mm. Det skrivs ofta nu istället för en riktig provberättelse många ggr tyvärr ganska
oviktig ”information” under Domarens Slutkommentar.
Händelseloggen är mycket bra. Den ska vara kvar men den är många ggr svår att läsa med
bra sammanhang speciellt när det blir många loggar. Den ger därför inte alls samma
lättlästa information till oss valpköpare som en provberättelse ändå ger. Dessutom vet vi nu
även att information faktiskt riskerar att tappas bort då man inte skriver någon
provberättelse.

Undertecknad önskar därför att Gävleborgs ÄK:s årsmöte beslutar att:
-

Ge SÄK uppdraget att återinföra provberättelsen from nästa provsäsong. Antingen
genom att öppna upp punkt 9 igen. Eller att döpa om Domarens Slutkommentar till
Provberättelse och samtidigt KRÄVA att den fylls i.

-
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