
 
SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 

För auktorisation av drevprovsdomare och viltspårpr ovdomare  

 
Namn 
 

Personnummer  
 

Telefon 

Adress 
 

Postnummer 
 

Postadress 

Medlem i specialklubb,  
antal år_____  
 
Aktiv jägare,  
antal år____ 
 

Har egen drivande hund/                   
eftersökshund � JA � NEJ 
 
Har fört egen hund på drevprov/ 
viltspårprov � JA � NEJ 

 
Tidigare  
auktoriserad  
som domare för: 

 
� Exteriör 
� Drevprov 
� Viltspårsprov 

Teoretisk och praktisk utbildning  
Deltagit i specialklubb domarekonferens antal ggr____     
 
Deltagit i lokalavdelnings domarekonferens antal ggr____ 

Deltagit i teoretisk utbildning av 
drevprovsregler 
viltspårregler  � JA � NEJ 

 
Övrig utbildning/erfarenhet ____________________________________________________________________ 
 
� Se kompletterande upplysningar på blankettens baksida 
 
Ovanstående intygas    Ort____________________________________   Datum  _________________________ 
 
Lokalavdelning ___________________________  Ordf/Sekr underskrift  ______________________________ 
 

Elevtjänstgöring  
� Godkänd      Vid drevprov/viltspårprov i ____________________________ Datum_________________ 
� Godkänd      Vid drevprov/viltspårprov i ____________________________ Datum_________________ 
 
Ovanstående intygas:  Ort_____________________________  Datum  ____________________________ 
 
Lokalavdelning  _____________________________ Ordf/Sekr underskrift  _________________________ 
 

Aspiranttjänstgöring  
� Godkänd      Vid drevprov/viltspårprov i ____________________________ Datum_________________ 
� Godkänd      Vid drevprov/viltspårprov i ____________________________ Datum_________________ 
 
Ovanstående intygas   Ort_____________________________  Datum  ____________________________ 
 
Lokalavdelning  _____________________________ Ordf/Sekr underskrift  _________________________ 
 

Lokalavdelningen  
Härmed föreslås ovanstående att auktoriseras som � Drevprovsdomare  

� Viltspårprovdomare  
Ort______________________________  Datum _________________________ 
 
Lokalavdelning  _____________________________ Ordf/Sekr underskrift  _________________________ 
 
OBS! Kontrollera att protokollen från aspiranttjäns tgöringarna och kopia på domarens protokoll bifogas  detta domareutlåtande. 
Kompletterande upplysningar kan noteras på blankett ens baksida. 

Svenska Beagleklubbens beslut  
Beslutades att auktoriseras som � Drevprovsdomare  

� Viltspårprovdomare  
 
Ort______________________________  Datum _________________________ 
 
På uppdrag av  SBlK                               Namn __________________________________ 
                                                                                       
                                            Namnförtydligande  __________________________________ 
 
 
2001-12-30/SBlK/TK/EK 

 

folke
Textruta



 
SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 

För auktorisation av drevprovsdomare och viltspårpr ovdomare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANVISNINGAR 
 
Eleven/aspiranten ansvarar själv för detta dokument under sin utbildning till domare. Det åligger 
denne att själv ansvara för att alla uppgifter blir ifyllda och att då utbildningen är fullgjord lämna 
erforderliga handlingar till LA för vidare befordran.   
 
LA är ansvarig för utbildningen av domare, samt att utbildningen sker enligt av SKK/TK fastställda 
regler, vilka återfinns i slutet av DREVPROVSREGLERNA. 
 
LA dokumenterar lämpligen resultaten på elev och aspiranttjänstgöringen på det protokoll som 
upprättas under kollegiet, protokollet kan då utgöra underlag för ifyllande av uppgifterna på 
vidstående sida. 
 
LA vidimerar successivt de olika stegen under utbildningen på vidstående sida, varefter  
originalhandlingarna insändes till SBlK/TK för beslut om auktorisation. 
 
ARKIVERING 
 
LA arkiverar kopior på insända handlingar till dess att beslut om auktorisation meddelats. 
 
SBlK/TK arkiverar en kopia och sänder originalhandlingarna till SBlK sekretariat för arkivering.  
 




