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Fastställt av SKK/JhK 2004-05-13

Instruktioner för grytträningar och grytprov
Denna instruktion är gemensam för all grytverksamhet inom Svenska
grythundklubben, Svenska terrierklubben och Svenska taxklubben och
gäller från och med 2004-05-19
Förutom övrigt gällande regler för prov och träning av grythundar, samt för
hanterande av grävlingar, skall följande anvisningar tillämpas.
All träning och prov skall ske med karaktärsprovsgaller monterat i
provkittelns samtliga 3 öppningar (ersätter den tidigare använda
förträngningen) enligt uppdaterade provregler från maj 2004.
Loggbok:
Loggbok skall föras vid all träning och vid alla prov av samtliga deltagande
1. Tränare
2. Domare
3. Grävlingsfogdar
Avsikten är att dokumentera vilka grävlingar och tränare/domare som varit
aktiva vid varje tillfälle. Loggboken är personlig och är för tränare/domare
direkt kopplad till auktorisation inom Svenska Grythundklubben, Svenska
Taxklubben respektive Svenska Terrierklubben (dessa tre specialklubbar inom
SKK benämns nedan gemensamt för ”moderklubb”, lokala och regionala
klubbar/avdelningar inom respektive moderklubb benämns nedan för
”lokalklubb”). Respektive moderklubb ska definiera om rasklubb skall räknas
som moderklubb eller lokalklubb enligt dessa anvisningar.
Moderklubbs styrelse ska utse nationell provsamordnare:
Provsamordnare ansvarar för att en central logg finns samlad.
Den centrala loggen är att betrakta som offentlig handling.
Ifyllda loggbokblad skickas av respektive tränare/domare till
provsamordnaren, senast sjunde vardagen varje månad.
Av loggboken skall framgå:
- Plats och datum för aktivitet.
- Tränare/domare och provledare.
- Antalet tränade respektive prövade hundar.
- För prov anges antalet hundar för respektive provform
(sprängare, förliggare samt karaktärsprov).
- Antalet använda grävlingar, samt från vilket hägn de kommer.
- Transporttid.
- Tidpunkter för träningarnas/provens start och avslutning,
samt när grävling bytts.
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Föranmälan till träning
Föranmälan ger prioritet till träning. Övriga bereds möjlighet till träning i mån
av tid och tillgång till provdjur. Hur föranmälan skall ske utarbetas av
respektive lokalklubb. Lokalklubbs styrelse ska utarbeta en policy för hur
prioritering skall ske i den mån alla inte kan beredas tillfälle till träning.
Anmälan ska ske så att träningsaktiviteten kan planeras mot tillgång till
provdjur. Anmälan skall innehålla ägarens namn, kontaktinformation,
hundens namn och ras.
Lokalklubbs styrelse utser lämplig person att ta emot anmälningar till
respektive provgryt samt utarbeta regler för hur anmälan skall gå till,
exempelvis 3 dagar innan träning.
Genomförande
Vid såväl träningar som prov är det av yttersta vikt att alla instruktioner,
bestämmelser och regler följs. Deltagare ska bemötas vänligt men bestämt.
Träning får endast ske av auktoriserad tränare eller grytdomare.
Elever/aspiranter får delta i träning och prov under ansvar av tjänstgörande
tränare/domare.
Endast tränare/domare och hundförare, samt eventuell elev/aspirant får
vistas inom grytområdet under pågående träning/prov.
Grävlingen i kitteln
Grävlingen i kitteln ska observeras så att den inte visar tecken på trötthet,
rädsla, undfallenhet eller stor stress. I sådana fall ska den omedelbart bytas ut
alternativt träningen/provet avbrytas. Tränare, domare, grävlingsfogde och
provledare har rätt att, var och en för sig, avbryta träning eller prov alternativt
beordra provdjursbyte. Sådan begäran skall noteras i loggboken tillsammans
med information om orsaken till begäran.
Vid träning är det viktigt att komma ihåg att vi förbereder våra hundar för
praktisk jakt. Vi kan aldrig fullt ut simulera en jaktsituation, men kan ge
hunden en bra förberedelse.
Hundägare som har sin första hund bör ges praktiska råd inför injagningen i
naturgryt. Hunden ska då ha uppnått lämpliga färdigheter i provgrytet och
bör ha minst ett godkänt grytanlagsprov.
Placering av vilande grävling
Vid träningar och prov skall grävlingar som vistas i transportbur placeras på
en lugn och avskild plats. Vilande grävlingar får inte konfronteras med
hundar (är i transportbur).
Ansvariga för grävlingarna vid träningar och prov är grävlingfogde alternativt
tränare/domare. Överlämnande dokumenteras i loggboken.
Transport av grävling
Transport av grävling skall ske i enlighet med anvisningarna i Moderklubbs
bestämmelser ”Gryttränarutbildning”.
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Auktorisation
Auktorisation av gryttränare och grävlingfogdar sker enligt Moderklubbs
bestämmelser ”Gryttränarutbildning”. Auktorisation av grytprovsdomare
sker enligt Moderklubbs bestämmelser ”Grytdomarutbildning”.
Under säsongen 2004 får tränare med långvarig erfarenhet träna hundar utan
att vara auktoriserade. Sådana tränare skall utses av lokalklubbs styrelse.
Moderklubbs ansvar
Moderklubbs styrelse ansvarar för att:
1. Utse provsamordnare
2. Att provsamordnare för en logg över all tränings och provverksamhet
Lokalklubbs ansvar
Lokalklubbs styrelse ansvarar för att:
1. Utse erfarna tränare att leda träning under säsongen
2. Organisera föranmälan till träning samt informera alla medlemmar om
dessa regler
3. Definiera regler för prioritering av deltagande hundar i händelse av att alla
inte kan beredas träning samt att informera alla medlemmar om dessa regler
Domares ansvar
Varje domare ansvarar för att:
1. Följa regler och anvisningar
2. Föra loggbok enligt dessa anvisningar
3. Varje månad rapportera in aktiviteter till provsamordnaren
(sända in ifyllda loggboksblad)
Tränares ansvar
Varje tränare ansvarar för att:
1. Följa regler och anvisningar
2. Föra loggbok enligt dessa anvisningar
3. Varje månad rapportera in aktiviteter till provsamordnaren
(sända in ifyllda loggboksblad)
Grävlingsfogdes ansvar
1. Följa regler och anvisningar
2. Föra loggbok enligt dessa anvisningar
3. Varje månad rapportera in aktiviteter till provsamordnaren
(sända in ifyllda loggboksblad)

