Intresserad av att bli provledare?
Kom med på kurs den 17-18 mars 2018!
Vi är många i SSRK Värmland som startar på jaktprov. Förutom återkoppling till uppfödare
är det ett roligt sätt att få testa hur du och din hund fungerar i skarpt läge och ett mål att
träna mot.
Varje år erbjuder vi i Värmland flera prov på både nybörjar-, öppen och elitnivå. Vi är
många som på olika sätt deltar som funktionärer för att detta ska vara möjligt. Det är
också ett bra sätt att på nära håll lära mer om träning och tester av våra jakthundar.
De som har rollen att tillsammans med domaren lägga upp proven är provledarna. Att det
finns flera (många) provledare i vårt län är helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna
erbjuda provtillfällen!
Nu erbjuder vi er som:
•
•

är intresserade av att ta steget till att bli certifierad provledare
redan är utbildade provledare en uppdatering och förnyad certifiering

...en engagerande helg med utbildning i bl a:
Teori och samtal om aktuella regler och anvisningar för B prov – gäller alla.
Praktiskt arbete på provplatsen med att själva få lägga upp ett prov i någon klass – gäller
främst nya provledare.
Kursledare är Kicki Pilenås.
Ställ frågor och/eller anmäl intresse till Åsa Ranung – a.ranung@gmail.com
Kursen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.
Plats meddelas senare.

Lämpliga förkunskaper för blivande provledare enligt av SSRK fastställd utbildningsplan.
• Ha erfarenheter av att vara funktionär på prov, lämpligen genom att gå vid sidan
av certifierad provledare.
• Ska ha startat i de klasser provledarskapet är aktuellt.

Andra förutsättningar
•
•

•
•

Vara medlem i SSRK Värmland.
Under kommande tvåårs period hjälpa till som provledare vid något av våra prov i
Värmland. Först vid sidan av och sedan som ansvarig provledare när man känner sig
mogen.
För ev deltagare från annan klubb (än SSRK Värmland) är kostnaden 1 000 kr
För att kursen ska genomföras krävs 6 deltagare

