
Ibland är det roligare än annars att skriva en text. Idag är en sådan dag………. Väldigt roligt 

att kunna skicka detta till ordförande och vallansvariga i våra anslutna rasklubbar. 

Äntligen har vi i Svenska Kroppsvallarklubben SvKV något roligt att berätta. Vi har nått i mål 

med att Rasklubb får vara teknisk utförare av Vallarbets prov HWT (Herding Working Test), 

detta har vi under längre tid arbetat med och äntligen har vi fått ok från SKK att delegera ut 

till rasklubb. Fr.o.m. 1 januari 2021 blev det ju möjligt för rasklubb att vara teknisk utförare av 

NHAT (Vallanlags test) och fr.o.m. 1 januari 2022 är det alltså möjligt att få vara teknisk 

utförare av HWT. 

Som ni säkert förstår innebär detta att vi nu får börja arbeta med utbildningar för att ni ska 

kunna ha egna funktionärer. 

Vi kommer under tidig vår att ha Tävlingsledare utbildning både via Zoom och där 

aspiranterna får tjänstgöra vid praktiskt prov. SvKV bjuder rasklubbarna på denna utbildning 

dock betalar ni själva resa, uppehälle o.s.v. för aspiranten/aspiranterna.  

Viktigt att tänka på är att kanske inte utbilda för många, för att upprätthålla auktorisation ska 

tävlingsledaren tjänstgöra minst en gång under en tvåårs period. Kanske detta ”tarvar” lite 

eftertanke på hur många prov man mäktar med att ha.  

Bifogat har ni ett dokument vad som krävs för att utbilda sig till tävlingsledare. 

I dagsläget är det bara en gård som anmält till SvKV att man kan tänka sig att ha prov på 

gården och det är Fäboda Gård utanför Mariefred. En arbetsgrupp är tillsatt för att se om vi 

kan få till fler ställen att vara på. Vid ett HWT går det åt ganska många djur, som dessutom 

ska vara vallade med kroppsvallande hundar. Möjlighet finns naturligtvis att arrangera på 

gård med färre antal djur än vad som är optimalt för att få ekonomisk bärighet, men det får 

respektive rasklubb ta ställning till om man vid denna typ av prov är villig att ta en förlust eller 

ej. Rasklubb står för alla utgifter och får alla intäkter bortsett från en administrativ avgift samt 

registreringsavgift till SKK, i dagsläget är denna summa satt till 100 kr. När SvKV arrangerar 

vallarbetsprov har startavgiften hitintills varit satt till 600 kr men det är upp till rasklubb att 

själva bestämma startavgift. 

Om rasklubb ansöker om att arrangera HWT och vill ha in utländsk domare är det helt ok, 

dock behöver vi då ha ansökan 4 månader i förväg. SKK skall godkänna denna domare och 

dom ska ha 3 månader på sig att göra detta, vi arbetar alla ideellt och för att det inte ska bli 

några missar behöver vi en månad på oss. Vid prov med utländsk domare skall alltid en 

svensk överdomare vara på plats, denna kostnad bjuder SvKV på tills vidare. Ändringar kan 

komma när verksamheten växt och kanske börjar ”bära” sig själv. 

Vid arrangemang med svensk domare är vi tacksamma att få en ”hint” så snart man börjar 

planera. Oftast har man ju med denna typ av arrangemang i en verksamhetsplan inför 

årsmöte och då kan det vara av vikt för oss att få veta om man planerar något på våren och 

ev. något på hösten eller vid fler tillfällen. Vi vill ha ansökan 2 månader i förväg. Svensk 

domare ansöker man om till SvKV. 

Inför SvKV´s årsmöte har vi fått in en motion angående domarutbildning och att ev. nyttja de 

domare som för många år sedan blev FCI domare Collecting style. Arbete pågår med denna 

motion och vi kommer inte att behandla den själva utan vi kommer att nyttja SKK's Prov och 

Tävling för att kunna ge korrekt svar och se hur vi går vidare. 

Som ni säkert förstår är det av vikt för oss att ha rätt kontaktpersoner och inför era årsmöten 

bönar vi om att ni meddelar oss vem/vilka som finns i er vallsektor, vem som är ny 

ordförande och på vilken mejladress vi når dessa personer. 



Inom en snar framtid kommer SvKV att ha ett nytt medlemsmöte där domare från Finland 

kommer att medverka om detta är av intresse för er i rasklubb är ni naturligtvis välkomna att 

delta. 

Har ni frågor eller funderingar angående detta utskick är ni välkomna att höra av er till: 

Anna Brinning anna.brinning@telia.com eller via telefon 0705-166580 

 

mailto:anna.brinning@telia.com

