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Rutiner för att arrangera Bretonklubbens Jaktprov
Vad
Boka datum

Vem
Jaktprovsansvarig
/Provansvarige

När
1 mars/30 okt

Boka domaren

Provansvarige

1 mars/30 okt

Informera SKF

Jaktprovansvarig

Arrangera allt praktiskt runt provet (provmark, logi mm)

Provansvarige

I god tid

Anmälning på web:en och betalning.

Hundägare

4 veckor före
provstart

Även särskilda prov ska anmälas via web. Kontakta
webmaster för att skapa webformulär.

Provansvarig

Lagom tid före
provstart

Uppdatera anmälningsläget på breton.se och informerar
Jaktprovsansvarig och Provledare

Webmaster

Ca 1 gång/vecka

Kontrollera betalning av Medlemsavgift och Startavgift.
Informerar Jaktprovsansvarig och Provansvarig

Webmaster

Ca 2 dagar efter
anm tid

Skicka ut allmän info om att anmälan gått fram till
Hundägarna, totalt antal anmälda, lottning eller inte

Jaktprovsansvarig
/Webmaster

Ca 2 dagar efter
anm tid gått ut

Lotta vid behov– informerar Provansvarig

Jaktprovsansvarig

Senast 3 v före
provstart

Skicka ut PM, deltagarlista lottningsresultatet mm

Provansvarige

Senast 3 v före
provstart

Arrangera allt praktiskt runt provet (gemensam mat, ev
vesslor mm) kontakt med domare

Provansvarige

I god tid

Domarböcker, Diplom, Glas, Startpistol och Apportvilt

Jaktprovsansvarig/
Provansvarig

I god tid

Skapa Generalprotokoll och Domarkritikblanketter och
skicka till Provansvarig

Webmaster

Ca 1 vecka före
provstart

Kontrollera att alla uppgifter såsom Reg nr mm stämmer på
blanketterna

Provansvarig

Veckan före
provstart

Lotta startordning

Provansvarig

Veckan före
provstart

Signera Generalprotokollet. Provansvarig behåller dessa.

Domare/Provledare I samband med
provet

Skriv Domarkritikblanketterna och skicka till Provansvarig

Domare

Senast 2 veckor
efter prov
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Kontrollera alla blanketter så att de är korrekt ifyllda och
att de är kompletta. Kopiera/scanna ifyllda och signerade
blanketter och skicka per papperspost till
Jaktprovsansvarig. Behåll kopia som back up för PostNord

Provansvarig

Senast 3 veckor
efter prov

Skicka ifyllda och signerade blanketter per papperspost och
mail till SKF

Jaktprovsansvarig

Senast 4 veckor
efter prov

Skicka Domarkritik per mail till Hundägare

Jaktprovsansvarig

Senast 4 veckor
efter prov

