Råd och Anvisningar för en framtida provledare och kommissarie
utbildning inom SSRK.
SSRK Utbildning, BS

Fastställd HS 2011-09-10, § 295

Handledare
Kallas nedan den person som på uppdrag av SSRK/HS svarar för en central löpande
provledareutbildning.
Målsättningen är att det ska finnas ett antal handledare tillgängliga i olika delar av Sverige.
Kursdeltagare
Kallas nedan de personer som deltar i SSRKs utbildning för att bli certifierade provledare för
jaktprov kategori B.
Utbildningen är att betrakta som en tvingande kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov och
kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna arrangera jaktprov för
avdelningar och rasklubbar på det sätt som alla regelverk föreskriver.
Handledaren svarar för administrationen runt utbildningen.
Organisation
Utbildningen planeras som en årlig aktivitet på ett antal platser i Sverige. Hänsyn ska tas till
de olika geografiska förhållanden som råder i vårt avlånga land. Utbildningsplatserna fördelas
efter behov som bestäms efter ansökan till UTB/SSRK/Hs.
●

SSRK utser handledare.

●

Personer som önskar genomgå utbildning, anmäler sitt intresse för detta till sin
avdelning eller rasklubb.
Avdelning/rasklubb kan också anmäla lämpliga personer.
Avdelningen/rasklubben beslutar slutligen vilka som ska utbildas.
(Det är ju avdelningen/rasklubben som sen ska organisera jaktproven.)
Avdelningar och rasklubbar anmäler kursdeltagare till respektive handledare.
Handledare fastställer tider/ helger, platser och bokar ev. expertmedverkan för
respektive utbildning.
Handledare lägger upp och organiserar den aktuella utbildningen som SSRK
materialet föreskriver. Visst material skickas ut för genomläsning innan kursen startar
respektive plockas ut från hemsidan.
För att en avdelning eller rasklubb i framtiden ska få hålla ett jaktprov måste för varje
enskilt prov finnas en certifierad provledning.
Certifieringen efter genomgången godkänd kurs räcker fem år. Inom den tidsramen
måste även godkända provledare genomgå en fortbildning för att få behålla sin
certifiering.

●
●
●

●
●

.
Upplägg
● Datum/helger ska vara bokade i god tid. Utbildningen ska vara genomförd under en
helg/två dagar. Bokas av handledare.
● Närvaro är obligatorisk för kursdeltagarna hela utbildningen.
● Tillgång till lämpliga provmarker ska finnas i nära anslutning till kursen.
● Handledaren arrangerar det praktiska i samband med helgens slutprov?
● Handledaren beslutar om utdelning av ett certifikat till kursdeltagare som genomgått
utbildningen på ett godkänt sätt.
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Handledaren skickar sedan en lista till SSRKs kansli för arkivering.
och anmäler till kansliet som skickar ut certifikat.
● Möjlighet till omprövning av ett ej godkänt resultat finns utan i förekommande fall får
kursdeltagare gå om utbildningen vid annat tillfälle.
● I de fall hundekipage behövs för kursdeltagarnas träning, organiserar handledaren
detta.
●

Plats för utbildningen bör då bokas på en plats som är rimlig i kostnadshänseende.
En särskild checklista fylls sedan i efter varje SSRK-prov, dels av provledningen och
domaren.
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