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Information om det nya drevprovsprogrammet
Från den 1/9 2022 när årets drevprovssäsong startar skall ett nytt
program, SKK Start, för redovisning av våra drevprov användas. Det
kommer innebära ett antal informations/utbildningsinsatser under slutet
av augusti och in i första halvan av september.
I programmet finns vissa roller:
 Hundägare
 Domare
 Lokalklubbsadmin motsvarar dagens Fullmäktige och Kommissarie
 Specialklubbsadmin som motsvarar dagens
regionsresultatansvariga (RA) och centralt ansvariga (CA)

Vad innebär det nya programmet?
 Lokalklubbsadmin (Kommissarie) lägger upp provtillfällen, kopplar
domare till prov och kallar till kollegium. Lokalklubbsadmin
(Kommissarie) är hjälp till hundägare som ev. får problem vid
anmälan av hund.
 Hundägaren skall via programmet anmäla sin hund till drevprov vid
aktuellt provtillfälle.
 Domare skall redovisa sina dömda prov via en app som
kommunicerar med programmet.
 Kollegium hålls via programmet under ledning av
Lokalklubbsadmin (Fullmäktige).
 Specialklubbsadmin är backup om LA inte själva kan lösa problem
som kan uppstå.

1

SBlK/JpK

2022-07-11

Ekonomi
 LA:s del av provavgiften betalas av hundägare direkt vid anmälan.
Domarersättning betalas som vanligt till domaren i skogen
 Alla LA måste skaffa ett Stripekonto, som ska användas för att ta
emot hundägarnas anmälningsavgift.
I samband med att anmälan av provet gjorts betalas
anmälningsavgiften minus en kortavgift på ca 2,50 (som är
administrationsavgift för Stripe) ut till LA. Ex.vis om LA har en avgift
på 200 kr erhåller LA en utbetalning per prov på 197,50 kr.
Dessutom betalar LA ca 15 kr per drevprovsstart till SKK, vilket
utgör SKK´s avgift för användning av programmet SKK Start.
Denna avgift faktureras respektive LA månadsvis av SKK.

Vi vill att ni förbereder vilka personer hos er som skall vara
Lokalklubbsadmin, samt uppgifter för Stripekonto och kontaktperson för
detta. Vi kommer efter 15 augusti vara behjälpliga med öppnande av
detta konto.

Vid ev. frågor kontakta någon av oss:
Sven Granström, sven.g.granström@gmail.com, 070-6632136
Folke Johansson, johanssonfolke51@gmail.com, 070-5710098
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