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INLEDNING SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Denna utbildningsplan bygger i grunden på de Anvisningar som fastställdes av SSRK huvudstyrelse
(SSRK/Hs) den 10 september 2011.
Sedan 2012 finns krav på utbildning och certifiering av Provledare, B prov retriever, fortsättningsvis
benämnd B-prov. Certifiering gäller i fem år och syftar till kvalitetssäkring av SSRKs B-prover.
Utbildningen är en obligatorisk kvalitetssäkring av SSRKs B-prov. Kursdeltagarna förutsätts efter
genomförd utbildning kunna arrangera B-prov samtliga klasser för avdelningar och rasklubbar i
enlighet med gällande regler och anvisningar föreskriver.

DEFINITIONER
Nedan återfinns förklaringar till några av de uttryck som förekommer på B-prov.

Handledare

Person som på uppdrag av SSRK/Hs, avdelning, eller rasklubb ansvarar för provledarutbildningen.
Krav på provledare framgår längre ned i dokumentet under ”bakgrundskrav handläggare”

Kursdeltagare

Person som deltar i SSRKs utbildning för att bli certifierad provledare B-prov, eller obligatorisk
uppdatering/förnyelsecertifiering. Beskrivning av de olika utbildningsvarianterna framgår längre ned i
dokumentet under ”Varianter av provledarutbildningen

Jaktprovsregler
Reglerna som styr innehåll och utformning av de olika formerna av jaktprov. Reglerna är precis som
motsvarande regler för till exempel utställningar, lydnad, eller viltspår fastställda av Svenska
Kennelklubben. De gäller fem år i taget.

Anvisningar

Anvisningarna som är kopplade till gällande B-jaktprovsregler är en mera utförlig beskrivning av vad
som sker före, under och efter ett jaktprov, exempelvis vilka arbetsuppgifter olika funktionärer har,
hur olika moment kan läggas upp på provet, vilka avstånd som ska bli aktuella o.s.v. Anvisningarna
kan ändras löpande under låsningsperioden efter beslut i SSRKs Huvudstyrelse. Vid eventuella
tveksamheter är jaktprovsreglerna överordnade. Anvisningarna har antagits av SSRKs Huvudstyrelse
och gäller all B provs verksamhet för retriever inom SSRK.

Provledare

Huvudansvarig för planeringen och genomförandet av jaktprovet. En provledare måste alltid vara
utsedd på varje jaktprov som arrangeras och ska vara anträffbar på provplatsen under hela provet.
Fungerar som tävlingsledare under själva provet. Provledarens arbetsuppgifter beskrivs utförligt i
anvisningar B-prov retriever.
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Kommissarie

Arbetar tillsammans med provledaren och har en administrativ roll för provet. En kommissarie måste
alltid vara utsedd för varje prov, och arbetsuppgifterna beskrivs i anvisningar B-prov retriever. Under
själva provet ska kommissarien fungera som de startandes talesman, och det är till kommissarien
man kan lägga in en protest om fel har begåtts under provet. Kommissarien ska vara anträffbar på
provplatsen under hela provet

SSRK Prov

Anmälningssystem till SSRKs jaktprov. SSRK har tecknat ett avtal med Svenska Brukshundsklubben,
SBK och utvecklat en version av deras system SBK Tävling. SSRK Prov underlättar även på många sätt
administrationen och arrangörskapet av ett prov. Ett exempel är lottningen som görs direkt i SSRK
Prov, och där systemet är helt transparent. Man kan, om man anmält sin hund, se vilka andra ekipage
som anmäldes och vilka som eventuellt lottades bort.

ANSVAR – ORGANISATION – FÖR UTBILDNING AV PROVLEDARE
Respektive avdelning eller rasklubb ansvarar för kostnader, planering och genomförande av
provledarutbildning. SSRK/HS är vid behov behjälplig när det gäller exempelvis tillämpning och/eller
val av handledare. Avdelning eller rasklubb kontaktar lämplig handledare. Framöver kommer det på
SSRK hemsida att finnas en förteckning över de handledare som visat intresse och lämplighet i linje
med de av SSRK angivna kraven på handledare. Kraven framgår av ”Bakgrundskrav handledare”
längre ned i detta dokument.
SSRK/Hs uppmuntrar samordning mellan avdelningar och rasklubbar vid planeringen av
provledarutbildningar. Det är oftast en såväl kostnadseffektiv, som praktisk lösning. SSRK/HS kan
efter begäran, på olika sätt medverka till att sprida information om planerad utbildning, exempelvis
genom information på SSRKs hemsida, och/eller genom kansliet göra centralt utskick till avdelningar
och rasklubbar.

REKRYTERING
Blivande provledare rekryteras bland medlemmar inom SSRK. Förslag på kandidater till
provledarutbildning sker genom att personen själv lämnar intresseanmälan eller genom
rekommendation av andra, till exempel avdelningar, rasklubbar, enskilda domare eller erfarna
funktionärer inom SSRK.

GENOMFÖRANDE
Avdelning/rasklubb beslutar i samråd med handledare och anmäler kursdeltagare till lämplig
handledare, som fastställer tider och kursplats. Handläggaren lägger upp och organiserar
utbildningen i enlighet med SSRKs riktlinjer meddelar i utbildningsplanen. Om handläggare önskar
utvidga innehållet möter det givetvis inga hinder så länge föreskrivet innehåll i denna utbildningsplan
ingår.
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För certifiering krävs obligatorisk aktivt deltagande på den utbildningsvariant som deltagaren berörs
av. Handledare beslutar om tilldelning alternativt förnyelse av certifikat.

PROVLEDARTRÄFF
SSRK avdelning/rasklubb anordnar och kallar till provledarträff med viss regelbundenhet. Certifierad
provledare förväntas delta i provledarträffarna och att däremellan regelbundet fungera som
provledare.

VARIANTER AV PROVLEDARUTBILDNINGEN
Beroende på kursdeltagarens bakgrund och kompetens gäller följande varianter av
provledarutbildningen

Certifiering av provledare, sker under 2 dagar, ofta förlagd till en helg med teori och praktik och
arrangeras av avdelning/rasklubb, SSRK/HS bistår med hjälp i form av samordning och förslag på
lämplig utbildare. Certifieringen gäller i 5 år.

Obligatorisk uppdatering/förnyelsecertifiering, sker vid 1 dagarskurs med till största delen
teoretisk genomgång, men också en del praktik och ska genomföras inom 5 år från och med
godkännandedatum. Den samordnas lämpligen med två dagarskursen.
•
•

Certifierad provledare, som under sin certifieringstid regelbundet tjänstgjort i rollen som
provledare ska genomgå obligatorisk uppdatering/förnyelsecertifiering.
Certifierad provledare som under sin certifieringstid inte regelbundet tjänstgjort i rollen som
provledare ska hänvisas till ny certifiering av provledare. (2 dagar)

Det är handledare som tillsammans med arrangerade avdelning/rasklubb som bedömer vilken
utbildningsvariant som ska gälla.

ÖVERGRIPNDE KRAV OCH UTBILDNINGSSTEG
Bakgrundskrav handledare
Kraven som ställs på handledare överstämmor i stort med de krav som ställs på
jaktprovsdomare. Här talar vi om den auktoriserade jaktprovsdomaren i rollen handledare.
•
•
•
•
•
•

Giltigt medlemskap i SSRK
Av SSRK/HS auktoriserad aktivt verksam jaktprovsdomare, kategori B retriever.
Genuint jakthundsintresse.
Jägarexamen med vapenlicens för den jakt som bedrivs med aktuell ras.
Gott jaktetiskt omdöme
Kynologiskt intresse och erfarenhet.
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•
•
•
•
•
•
•

Stort intresse och lämplig pedagogisk förmåga att vilja bedriva utbildning.
Dömt och/eller fört egen tränad hund i samtliga klasser B-prov retriever. Erfarenheter som
avses ska inte vara äldre än fem år.
Provledarerfarenhet vid jaktprov i samtliga klasser
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.
Förmåga att fatta snabba beslut i pressade situationer.
Förmåga att stå vid sina beslut och kunna motivera dem på tydligt sätt.
Social kompetens, hög integritet och ödmjukhet.

Bakgrundskrav deltagare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giltigt medlemskap i SSRK
Ha en tydlig målsättning att fungera som provledare vid retrieverjaktprov B.
Erfarenhet från jakt med retriever, företrädesvis som apportör och/eller jägare.
Genuint jakthundsintresse.
Fört egen tränad hund på B prov retriever. Erfarenheter som avses ska helst inte vara äldre
än fem år.
Erfarenhet från någon form av funktionärsuppdrag på B-prov, exempelvis kommissarie, skytt,
kastare, utläggare.
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift och att tala inför grupp.
Förmåga att stå vid sina beslut och kunna motivera dem på tydligt vis.
Förmåga att fatta snabba beslut och hantera plötsliga förändringar, m.a.o. hög flexibilitet.
Social kompetens, hög integritet och ödmjukhet med fallenhet att föra en bra dialog med
domare, funktionärer och startande.

PROVLEDARUTBILDNINGENS OLIKA DELAR OCH INNEHÅLL
Utbildningen är som beskrivits ovan, uppdelad som en 2-dagars kurs alternativt 1 dagarskurs.

Teori
En stor del av dag 1 ägnas åt en teoretisk genomgång omkring upplägg och genomförande av
B-prov. Nedan delar ska gås igenom. Som sista punkt står SSRK prov. Om en introduktion i
SSRK Prov kan göras i samband med provledarutbildningen är det en stark rekommendation.

Ingående delar
Nedan beskriver de huvudsakliga delar som ingå i utbildningen.
•

Genomgång av rutiner inom respektive avdelning när det gäller organisation /
kommunikation mellan parterna: avdelningens jaktprovssekreterare - provledare kommissarie - kassör - avdelningens styrelse.
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•
•
•
•

Genomgång av provets olika roller, uppgifter och ansvar.
Genomgång av blanketter och rutiner för anmälan, bortlottning, protest, PM.
Redovisning och slutförande av provet av provet, ekonomi, anmälningsavgifter, reseräkning,
förskott.
Genomgång av Anvisningar för B-prov.

•

Genomgång av kursdeltagarnas erfarenheter, exempel på olika situationer att
diskutera etc.

•

Diskussion kring kopplingen mellan jaktprovets delar och ett praktiskt arbete under jakt för
en apportör.
Genomgång av mottagande av domare, funktionärer och startande.
Diskussion kring val av provplats. Går det att på denna "provplats" bedöma hundens alla
egenskaper? Finns det "reserv"-möjligheter att testa en egenskap ytterligare?
Genomgång av hundförbudstid
Diskussion omkring hantering av vilt före, under och efter prov. Här avses kontroll av vilt
innan infrysning, men även innan användning i syfte att undvika knäckt vilt och/eller otinat
vilt. Även förvaring under pågående prov ska gås igenom.
Principer för viltuträkning.
Genomgång av rutinen för oacceptabelt beteende.
Genomgång av lämplig hantering av händelse av demonstration där jakt med hund
ifrågasätts.
Information om SSRK Prov. En stark rekommendation är att om möjligt inkludera
grundläggande utbildning i SSRK prov. Om så sker så måste tidsåtgången för detta särskilt
beaktas då tidsåtgången kan beräknas till omkring 4 timmar beroende på deltagarnas
tidigare kunskap och erfarenhet från SSRK prov. För mer information omkring SSRK prov,
kontakta utbildningsansvarig huvudstyrelsen SSRK. På SSRKs hemsida under SSRK provsupport återfinns en bra manual för SSRK Prov.

•
•
•
•

•
•
•
•

Praktik

Dag två fokuserar på det praktiska upplägget och genomförande av samtliga klasser.
Nedan delar ska omfattas:
• Praktiska detaljer på provplatsen, krav på provmark, kontakt med markvärd, grannar,
myndigheter, sanitära inrättningar mm. Deltagarna delas in i grupper där varje grupp får i
uppgift att lägga upp ett prov i varje klass, beroende på antal deltagare och erfarenhet. Detta
görs lämpligen i slutet av dag 1.
En "provmark" ritas upp på "vita tavlan" där alla förutsättningar är angivna i ungefärlig skala
och samtliga grupper/klasser ska ha prov. Provskissen innehåller alla viktiga detaljer såsom
exempelvis samlingsplats, hundstopp, startplats, skyttens placering, markvegetation, bäckar,
vatten, vattenvegetation, vindriktning.
I diskussionen omkring upplägget ska deltagarna motivera vad skillnader ligger i
svårighetsgrad mellan klasserna och de eventuella svårigheter och utmaningar som skulle
kunna uppstå i respektive klass.
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Om inte handledare bedömer att särskilda skäl föreligger så ska lämpligt antal hundar tas in
för tillämpning av det praktiska upplägget. Arrangerande avdelning ansvarar för att lämpliga
ekipage bjuds in.
Grupperna redovisar sina provuppläggningar och de andra grupperna får agera "startande"
och diskutera provupplägget med eventuella problem, alternativ och lösningar. Beroende på
årstid och plats får grupperna rekognosera "lämpliga" provmarker (vatten undantaget) i
kursplatsens omedelbara närhet (gångavstånd).

CERTIFIERINGSUNDERLAG
Efter avslutad kurs ansvarar handledare för att snarast, dock senast 10 dagar efter avslutad
utbildning, skriftligen informera SSRK kansli om godkända deltagare. Deltagare som inte kan
godkännas ska få en tydlig muntlig motivering innan denna lämnar utbildningen. Handledare
ansvarar för att sända en kort skriftlig motivering till SSRK kansli.
SSRK kansli sänder information om certifierade provledare till följande
•
•
•

Utbildningsansvarig SSRK/HS
Retrieverjaktansvarig SSRK/HS
Retrieverjaktansvarig i respektive SSRK avdelning/rasklubb

SSRK kansli ansvarar också för att utbildningscertifikat sänds ut till godkända deltagare och att
arkivering sker.
Biträdande retrieverjaktansvarig alt. retrieverjaktansvarig ansvarar för att uppdatera SSRK prov.

REFERENSDOKUMENTATION
Dokumentation som stöd för de ingående delarna beskrivna i utbildningsplanen återfinns på SSRKs
hemsida under ”Prov-Utställning Avel-FB-R-Utbildning” och vidare under ” För funktionärer vid
retrieverjaktprov”. http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprovkommande-prov-resultat-och-regler/for-funktionarer-vid-retrieverjaktprov.

KONTAKT
För frågor om denna utbildningsplan, kontakta Utbildningsansvarig inom SSRK/HS eller
retrieverjaktansvarig SSRK/HS.
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