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Råd och anvisningar för bokning av SvKV - vallanlagstest
Allmänt
Kostnader
Ersättning utgår till anlagstestaren och djurägaren och till SvKV.

1 Anlagstest
Flera möjliga sätt finns att arrangera anlagstester.
1. SvKV utlyser vallanlagstest, öppet för alla godkända raser.
SvKV sköter hela arrangemanget, bokning av anlagstestare och djurbesättning,
anmälningar/avgifter samt ersättning till vallanlagstestare/ djurägaren samt registrering av resultat
till SKK.
SvKV utlyser vallanlagstestet via sina medievägar
2. Rasklubb utlyser vallanlagstest.
Det är alltid ras eller specialklubben som ansöker om att få arrangera testet hos SvKV.
Uppfödare eller privatpersoner som önskar vallanlagstesta skall vända sig till sin ras/specialklubb.
3. SvkV – instruktör/vallanlagstestare.
I samband med tränings läger/prova på läger kan anlagstestaren ansöka om att anlagstesta hundar.
Komplett ansökan med information om vilka hundar som deltar skall vara SvKV tillhanda minst 2
veckor innan testdagen. Anlagstestaren ansvarar själv för arrangemanget i helhet, anmälningar,
avgifter, ersättningar, ifyllande och signering av protokoll samt resultat rapportering till SvKV.
SvKV fakturerar anlagstestaren för administrativa utgifter.

Rasklubbarna
För varje special/rasklubb skall det finnas en vallansvarig person som är den som har all kontakt
med SvKV och är den som ansvarar för resultatredovisning mot SvKV.
Anmälningsformulär till SvKV samt testprotokoll rekvireras från SvKV.
Rasklubb variant 1.
Anmälan om vallanlagstest till SvKV för godkännande.
Special/rasklubben har själv kontakt/skriver avtal med behörig anlagstestare med tillgång till fårbesättning.
Klubben ansvarar för den ekonomiska redovisningen gentemot anlagstestare, djurägaren och SvKV.
Klubben ansvarar själv för att protokollen som ska tas med förifyllda, rekvireras från SvKV. Klubben
ansvarar också för att protokollen är daterade och signade av godkänd vallanlagstestare.
Klubben/SvKV utlyser båda vallanlagstestet via sina medievägar
Klubben tar emot anmälningar och betalningar och resultatredovisar mot SvKV och SKK.
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SvKV äger rätten att fylla eventuella vakanser med andra godkända raser.
SvKV fakturerar klubben för administrativa utgifter.

Rasklubb variant 2.
SvKV sköter hela arrangemanget inklusive bokning av testare/får och anmälningar samt
resultatredovisning på uppdrag av rasklubben. SvKV fakturerar rasklubben för denna service.
Rasklubben/SvKV utlyser båda vallanlagstestet via sina medievägar.
SvKV äger rätten att fylla eventuella vakanser med andra godkända raser.
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