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Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av 

jaktprovsdomare 

 

Lokalklubbens styrelse handhar och ansvarar för rekrytering av jaktprovsdomare. 
Jaktprovsdomare utbildas och auktoriseras i två steg, först som elev och sedan som 
aspirant för att efter godkänd aspirantutbildning auktoriseras som domare. 
 
Den som föreslås till domarutbildning skall: 

• vara känd som en pålitlig och vederhäftig person med gott omdöme. 
• ha flerårig erfarenhet av älgjakt med löshund alternativt ledhund. 
• ha jagat in egen eller av familjen ägd hund och fört den till meriterande pris på 

jaktprov, löshunds- eller ledhundsprov. Eller på annat sätt ha stor erfarenhet av 
injagning av hund och meritering av hund på jaktprov. Personen skall ha god 
erfarenhet av praktisk skötsel av hund och för övrigt ha god hundkännedom. 

• vara rekommenderad som lämplig för elevutbildning av jaktprovsdomare i lokalklubb 
eller av annan trovärdig person. 

 
Elev skall: 

• vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar. 
• kallas till utbildning efter beslut av enhällig lokalklubbs styrelse. Den person som 

rekommenderar eleven skall antecknas i protokollet. 
• genomgå grundutbildning anordnad av lokalklubb vilken bör vara genomförd före 

påbörjad elevtjänstgöring. 
 
Grundutbildningen skall omfatta: 

• presentation av lokalklubb och dess verksamhet 
• genomgång av Regler för jaktprov med älghundar och Allmänna bestämmelser samt 

SÄKs utbildningsmaterial i jaktprovsregler. 

       Utbildningen skall även innehålla: 
- domarens utrustning, uppträdande och domaretik. 
- genomgång av särskilt älgspårprov. 
- genomgång av Provdata och Provdatakort samt dess ifyllande. 
- rutiner i lokalklubben vad avser jaktprovsverksamheten. 

För ledhundsprov skall särskild och därtill avsedd utbildning genomföras.  
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Elevtjänstgöring och auktorisation till aspirant: 
Eleven skall genomföra minst två elevtjänstgöringar, varav den ena är tillåten att göra i 
samband med jaktprov med egen hund. Elevtjänstgöring skall göras med minst två olika 
utbildningsdomare. Härvid skall eleven självständigt föra anteckningar i Provdatakortet som 
sedan införes i Provdata och skickas för provläsning inom en vecka från provdagen. 
Utbildningsdomaren utfärdar utlåtandeblankett, där domaren skall ha tillstyrkt godkänd 
tjänstgöring för uppflyttande till aspirant. Elev skall/bör delta i kollegium där provet ifråga 
behandlas. Styrelsen skall vara enig i beslutet om uppflyttande av elev till 
aspiranttjänstgöring. Eleven auktoriseras till aspirant av lokalklubbens styrelse. 

 
Aspiranttjänstgöring och auktorisation till domare: 
Aspirant skall genomföra minst en aspiranttjänstgöring med utbildningsdomare. Härmed 
skall aspirant självständigt föra anteckningar i Provdatakortet som sedan införes i Provdata 
och skickas för provläsning inom en vecka från provdagen. Utbildningsdomaren utfärdar 
utlåtandeblankett, där domaren tillstyrker godkänd tjänstgöring för uppflyttande till domare. 
För godkänd aspiranttjänstgöring erfordras dessutom att hunden som bedömts går till 
meriterat pris. Aspiranten skall delta i kollegium där provet ifråga behandlas. Styrelsen skall 
vara enig i beslut att rekommendera aspiranten till domare. 

Vid aspiranttjänstgöringen bör annan utbildningsdomare än vid elevprovet användas. 

 
För domare som tidigare är domare på älgprov alt. vildsvinsprov: 
Auktoriserad domare för älgprov eller vildsvinsprov, kan efter teoretisk utbildning, gå direkt 
till aspiranttjänstgöring för att döma hundar på det andra viltslaget. 

 
Auktorisation av tidigare jaktprovsdomare i Norge eller Finland: 

• Skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar. 
• Genomgå teoretisk utbildning av jaktprovsregler efter samma regler som elev. 
• Delta som aspirant enligt samma regler som vid aspiranttjänstgöring. 
• Lokalklubb i SÄK ansöker om auktorisation enligt uppsatta regler. 
 
 

Med begäran om auktorisation av jaktprovsdomare, skall lokalklubben uppge namn och 
personnummer på aktuell aspirant samt aktuellt aspirantprovnummer i Provdata. 
Dessutom biläggs kopia på domarutlåtandet tillsammans med aspirantprovnumret och 
lokalklubbens styrelseprotokoll på beslut om ny domare. Mailas/skickas till SÄKs kansli. 

SÄK utser ansvarig som skall auktorisera aspirant till jaktprovsdomare och skickar 
handlingarna till SKK för auktorisation. 
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Regler för utbildning av Älgspårdomare och auktorisation av Älgspårdomare 
 
Den som föreslås till domare skall: 

• vara känd som en pålitlig och vederhäftig person med gott omdöme. 
• ha erfarenhet av eftersök med spårhund. 
• vara rekommenderad som lämplig för elevutbildning av jaktprovsdomare i lokalklubb 

eller annan trovärdig person eller tidigare vara auktoriserad som viltspårdomare. 
 
Elev skall: 

• vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar. 
• kallas till utbildning av enhällig lokalklubbstyrelse. Den person som rekommenderat 

eleven antecknas i protokollet. 
• genomgå grundutbildning anordnad av lokalklubb, vilken bör vara genomförd före 

påbörjad elevtjänstgöring.  

Grundutbildningen bör omfatta: 
- presentation av lokalklubb 
- genomgång av provregler för älgspårprov och allmänna bestämmelser 
- genomgång av jaktprovsprotokoll och dess ifyllande 
- domarens utrustning, uppträdande, domaretik etc. 
- rutiner i klubben vad avser jaktprovsverksamhet 

 
För domare som tidigare är viltspårdomare och medlem i lokalklubb: 

• Genomgå teoretisk utbildning av SÄK framtaget utbildningsmaterial. 
• Delta som domaraspirant vid ett provtillfälle med utbildningsdomare och hunden 

skall erhålla godkänt spårprov. 
• Auktoriseras som domare om utbildningsdomare föreslår detta och lokalklubbs 

styrelse godkänner aspiranten att auktoriseras som älgspårdomare. 
• Ansöka till Svenska Älghundklubben om älgspårdomare. 

 
För ny domare som är medlem i lokalklubb men ej tidigare auktoriserad som domare: 

• Bli antagen som elev att bli älgspårdomare av lokalklubb. 
• Genomgå teoretisk utbildning av SÄKs utbildningsmaterial. 
• Delta som domarelev på älgspårprov. 
• Delta som domaraspirant på ett prov om elevtjänstgöringen är godkänd av 

utbildningsdomaren på elevprovet. Hunden skall bli godkänd. 
• Auktoriseras som domare om utbildningsdomare föreslår detta och lokalklubbs 

styrelse godkänner aspiranten att auktoriseras som älgspårdomare. 
• Ansöka till Svenska Älghundklubben om älgspårdomare. 
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För domare som tidigare är auktoriserad som jaktprovsdomare och enbart vill fortsätta 
döma enbart älgspårprov: 

• Genomgå den teoretiska utbildningen på älgspårprovet. 
• Behöver ej auktoriseras då han tidigare innehar auktorisation. 

 
 
              
Regler för användning respektive avauktorisation av jaktprovsdomare 
 
Användning av jaktprovsdomare:  
Det är lokalklubbens styrelse som bestämmer om och i vilken omfattning klubbens 
jaktprovsdomare skall användas i klubbens verksamhet. Ett grundläggande villkor är, att 
domarens kompetens bibehålls. 

Nedanstående villkor skall dock beaktas: 
- Jaktprovsdomare som de senaste två (2) åren ej dömt någon hund, eller ej 

deltagit i någon domarkonferens eller domarkollegium, får ej anlitas som domare 
förrän han eller hon friskat upp sina kunskaper och av lokalklubbens styrelse 
enhälligt bedömts kompetent som jaktprovsdomare. 

- Vid speciella tillfällen (vid större förändringar av provregler) kan SÄKs styrelse 
besluta om särskilda villkor, t.ex. en vidareutbildning av domare före användning. 

 
Avauktorisation av jaktprovsdomare: 
Det är SÄKs styrelse som beslutar om eventuell avauktorisation av jaktprovsdomare. 

 
 
 
Rekommendation av krav till utbildningsdomare vid jaktprov 

En generell regel är att ha varit domare i fem år, aktivt deltagande i kollegier samt att man 
dömt ett antal prov och då visat god kunskap om regelsystemet/ dömt bra. Inte ett absolut 
krav på fem år utan även den som dömt många prov och då visat god kapacitet kan ändå 
utses till utbildningsdomare. 

Utbildningsdomare utses av lokalklubben (det är lokalklubbens behov av rätt dimensionerad 
organisation som styr detta dvs. inget ”livstidsuppdrag”). 
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Regler för utbildning av jakprovsdomare 
Gällande Löshundsprov Vildsvin 

 
Alt 1: Eleven är redan innan Älgprovsdomare. 
 
1: Teoretisk utbildning i: Provorganisation, provformens upplägg, Bedömningsmoment    
     o regeltolkningar. 
 
2: 1 st Aspirantprov som skall vara ett prisprov. 
    Därefter föreslår utbdomaren till kollegiet, uppflyttning till Domare eller fortsatt    
    Aspiranttjänstgöring. 
    Därefter beslutar kollegiet om ev uppflyttning till domare eller fortsatt    
    Aspiranttjänstgöring. 
 
Alt 2:  Eleven är erfaren Vildsvinsjägare med ställande hund men inte Älgprovsdomare 
 
1: Grundläggande Teoretisk utbildning om hela provformen inräknat Provorganisation, 
     Provens upplägg, Bedömningsmoment o regeltolkningar, poängsättning och    
     provberättelser. 
     Bör vara minst 1 heldag 
 
2: 2 st Elevprov (behöver inte vara prisprov) med 2 olika utbdomare, dessa 2 utbdomare    
      skall skicka elevens egna skrivna provberättelse till provledaren med åtföljande    
      utlåtande (tänk på att dessa är konfidentiella och inte offentliga) i vilka man föreslår   
      uppflyttning till Aspirant eller fortsatt Elevtjänstgöring. Därefter beslutar kollegiet    
      om uppflyttning till Aspirant eller fortsatt elevtjänstgöring. 
 
3: 1 st Aspirantprov vilket skall vara ett prisprov.  
    Därefter föreslår utbdomaren till kollegiet, uppflyttning till Domare eller fortsatt    
    Aspiranttjänstgöring. 
    Därefter beslutar kollegiet om ev uppflyttning till domare eller fortsatt    
    Aspiranttjänstgöring. 
 
 
 
 
 
Provledningen Vildsvin genom: 
Lennart Edman 
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