
Motion till Dalarnas Dreverklubbs årsmöte 2019 

 

Domarutrustning 

I egenskap av jaktprovsdomare för de drivande raserna har jag vid några tillfällen stött på att 
hundägare kommit till provmarken med chipmärkta hundar utan annan möjlighet till 
identifiering och trots att reglerna säger att hundägaren ska kunna identifiera sin hund så 
har de inte haft egen chipavläsare med sig.  

För att jag som domare ska kunna utföra mitt uppdrag vid sådana tillfällen behöver jag 
kunna läsa av eller på annat säkert sätt identifiera hunden. 

Jag anser dock att det inte kan ligga på mig som enskild domare att själv bekosta en 
chipavläsare utan det ska klubben hålla sina domare med. Då uppkommer problematiken 
med att de flesta domare dömer olika raser och för olika rasklubbar.  

Numera blir samtliga registrerade hundar chipmärkta men långt ifrån alla dessa kommer att 
ha någon annan form av identifikation, t ex örontatuering . Det medför enligt mig att det är 
SKK, som bl a auktoriserar domare och funktionärer, som ska se till att alla auktoriserade 
domare och övriga funktionärer alltid ska kunna identifiera en provhund för att säkra att 
hundägare kommer med rätt hund och undanröja möjligheten till fusk, genom att förse 
domare och funktionärer med lämplig chipavläsare. 

Vi som dömer och provansvariga gör det i stort sett utan någon ersättning, vi avsätter tid 
som passar klubbars provtider och hundägares möjlighet att prova sina hundar utan några 
egentliga anspråk och den kostnad som SKK får för att tillhandahålla chipavläsare bör väl stå 
i proportion till nyttan som rasklubbar, domare och andra funktionärer har för att serva 
SKK:s medlemar vid olika provaktiviteter. 

SKK bör kunna göra en mer lyckad upphandling av t ex 5000 lämpliga chipavläsare än om 
varje klubb skulle göra en upphandling. SKK har dessutom sannolikt möjlighet att nyttja t ex 
någon form av sponsorsavtal för att lyckas ännu bättre i upphandlingen. 

 

Yrkande 

Jag yrkar på att Dalarnas Dreverklubb aktivt och skyndsamt ska påverka Svenska 
Dreverklubben om att denne aktivt och skyndsamt påverkar SKK, alternativt motionerar till 
Kennelfullmäktige, att i första hand, förse samtliga domare, främst jaktprovs- och 
viltspårdomare (som i huvudsak jobbar enskilt), provledare och andra funktionärer som kan 
anses vara i behov av det, med chipavläsare. 



Att i andra hand ska SDK påverka SKK att skyndsamt låta utveckla en app som kan läsa av 
chip (användas som chipavläsare) och tillhandahåller den gratis till auktoriserade drevprovs- 
och viltspårdomare (övriga ska minst kunna få den som en s k köpapp) med målsättning att 
alla dessa domare ska ha tillgång till appen till de drevprov som startar hösten 2019. 

Jag yrkar också på att Dalarnas Dreverklubb ska anta denna motion som sin egen och skicka 
den vidare till Svenska Dreverklubbens stämma i juni 2019.  

 

Lasse Rydstedt 

Medlem i Dalarnas Dreverklubb 


