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                 Råd och anvisningar för bokning av SvKV – 

                 vallanlagstest med rasklubb som teknisk utförare. 
 

 

 

 

Allmänt 
Vallanlagstest är alltid ett SVKV- arrangemang och det skall tydligt framgå av inbjudningar 

till vallanlagstest. Rasklubb kan vara teknisk utförare av testet men det är alltid SvKV som 

är officiell huvudman och arrangör.  

Obs! Deltagande hundar skall uppvisa registreringsbevis, vaccinationsintyg och vara 

identifierad innan start för att kunna få sitt resultat officiellt registrerat hos SKK. 

 

Faktura från SvKV skall vara betald innan resultaten skickas in till SKK. 

 

Anlagstestaren är den person som både utför socialdelen och valldelen för ett och samma 

ekipage. Om man har många anmälningar kan man anlita flera anlagstestare om man så 

vill men ovan regel gäller alltid. 

 

Det är alltid ras eller specialklubben som ansöker om att få utlysa testet hos SvKV. 

Uppfödare som önskar vallanlagstesta sin uppfödning/ras skall vända sig till sin 

ras/specialklubb. 

 

Rasklubben ansvarar för att SvKV hålls uppdaterad med vem som är rasklubbens 

vallansvarig.  

Byter man vallansvarig mejlar rasklubben till prov-tavling@kroppsvallarna.se 

 

Se Regelverket på www.kroppsvallarna.se 
 

Kostnader/ersättningar 
• Kostnad för anlagstest är 750 kr och det skall alltid framgå av inbjudan till test. 

• Ersättning till anlagstestaren rekommenderas med 150 kr/deltagare. 

• Ersättning till djurägaren rekommenderas med 150 kr/deltagare. 

• SvKV fakturerar rasklubben 350 av anmälningsavgiften som administrativ avgift samt 

registreringsavgift till SKK. 
 

 

Teknisk utförare – ansvarig person  

• Utbildad person skall representera rasklubben på plats.  

• Med utbildad person menas att man deltagit i information från SvKV om att stå som 

teknisk utförare, antingen genom en informationsträff eller via ett telefonsamtal.  

• Denna person sköter all kontakt med SvKV och är den person som ansvarar för 

resultatredovisning mot SvKV och att gällande regelverk och anvisningar följs testet 

igenom.  

• Om man har svårt att få till att teknisk utförare från rasklubben finns på plats på själva 

testdagen kan anlagstestaren vara tekniskt ansvarig person på plats. Det skall anges i 

anmälningsblanketten om anlagstestaren är tekniskt ansvarig på plats.  

 

 

 

 

 

 

mailto:prov-tavling@kroppsvallarna.se
http://www.kroppsvallarna.se/
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Deltagande hundar 

• Rasklubb får nu prioritera egen ras och antingen ha testet öppet endast för sin egen ras 

eller fylla på med andra raser från raslistan. 

• Om rasklubben väljer att endast ta emot egen ras kan en fårgård med får som bara 

känner till egna rasen användas. Gården ska känna till och följa policyn för vallträning 

med hund, ha ett produktionsplatsnummer, tillräckligt många vallbara djur och en säker 

anläggning för alla deltagare.  

• Man kan samarbete med en annan rasklubb och ta emot de raser som rasklubbarna 

representerar. 

• Om man öppnar för andra raser skall alla berättigade raser på raslistan kunna anmäla och gården 

skall vara godkänd av SvKV. 

• Som rasklubb äger man inte rätten att tacka nej till vissa raser om testet är öppet för mer 

en den egna rasen. 

• Djurägaren och även anlagstestaren har dock rätt att tacka nej till raser man normalt inte 

tar emot för träning och prov. Om det finns någon ras som djurägaren eller anlagstestaren 

inte tar emot skall det framgå av annonsen/inbjudan att denna ras inte kan anmäla till 

testet. 
 

 

Blanketter och anmälan 

• Anmälningsblanketter, bokningsavtal, protokoll och resultatlista laddas ner från SvKV:s 

hemsida. Rasklubben ansvarar för att alltid använda senast uppdaterade formulär och 

blanketter. Alla formulär skall vara datorifyllda i PDF format, handskrivna formulär eller 

andra typer av formulär godtas ej.  

• Anmälan om vallanlagstest skall vara SvKV tillhanda för godkännande minst 1 månad i 

förväg, Om endast den egna rasen tillåts räcker det med 1 vecka i förväg. 

• Rasklubben ansvarar för att ta emot anmälningar och betalning från testdeltagarna. 

• Anmälningsavgiften får inte skilja mellan rasklubbens medlemmar och andra deltagare. 

• Om rasklubb anser sig behöva höja anmälningsavgiften av någon anledning skall den 

alltid vara densamma för alla som anmäler oavsett klubbtillhörighet. 

• Rasklubben ansvarar för den ekonomiska redovisningen gentemot anlagstestare, 

djurägaren, samt ev. övriga funktionärer. 

• Så fort anmälningstiden gått ut används resultatlistan för att delge SvKV de hundar som är 

anmälda till testet, det är samma resultatlista som sedan skall skickas in signerad efter testets 

utförande. 

• SvKV fakturerar rasklubben enligt erhållen resultatlista och betalningsvillkor är 10 dagar 

från fakturadatum. Betaldatum anpassas med hänsyn till  helgdagar. Om resultatlistan som 

också används som fakturaunderlag inkommer sent anpassas betaldatum så att senaste 

betaldatum infaller innan testdatum eller omedelbart. Ej betalda testresultat resultatredovisas 

inte till SKK.  

• Resultatredovisning till SKK skall från SvKV inkomma senast 3 veckor efter avslutat test. 

Detta innebär att rasklubb måste skicka resultatlistan och protokollen senast 1 vecka efter 

testets genomförande. 

• Bokningsavtal med djurägare respektive anlagstestare är fr.o.m. 1 juni 2021 frivilligt att 

använda. SvKV tillhandahåller avtal på hemsidan om man vill använda dessa. Det går  
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• också bra att upprätta egna. Avtal är en säkerhet för båda parter för att vara ense om vad 

man kommit överens om. Men man avgör själv som rasklubb om man vill använda sig av 

avtal eller inte. 

• Om man vill använda avtal har rasklubben själv kontakt med anlagstestare och djurägare 

för att skriva dessa.  

• Kopia på bokningsavtal behöver inte skickas till SvKV men det är helt ok att göra det om 

man vill. 
 

 

Det praktiska utövandet på plats 
 

• Rasklubben ansvarar för att chipläsare finns på plats. Chipläsare går att boka hos SvKV 

mot en depositionsavgift på 2 000 kr. Frakt tillkommer. 

• Rasklubbens representant ansvarar för att varje hund som skall testas får sitt chip avläst 

innan den släpps in på testområdet i direkt anslutning till testet. Både inför socialdelen 

och vallanlagsdelen. 

• Rasklubben ansvarar själva för att protokoll och resultatlista finns på plats 

föriffyllda. Rasklubben ansvarar också för att vallanlagsprotokollen och resultatlista är 

korrekt ifyllda, daterade och signerade av godkänd vallanlagstestare samt att dessa mejlas 

till SvKV. 

• Alla kontakter för anmälan av ett anlagstest (NHAT) sker via prov- tavling@kroppsvallarna.se 

 

 
SvenskaKroppsvallarklubben – SvKV 
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