NY hantering av Träningsledarbevis
Svenska Brukshundklubben (SBK) har beviljade tillstånd att bedriva verksamhet under den så
kallade hundförbudstiden (perioden 1 mars - 20 augusti). Tillståndet omfattar åren 2016 2020. Tidigare har detta tillstånd beslutats av Naturvårdsverket men från 1 januari 2016 har
detta delegerats till Länsstyrelserna.
Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller
behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. Det
betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till exempel
träningsgrupper (där 4 eller fler personer tränar tillsammans) måste ha en utsedd
träningsledare med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.
Därför översänds en ifyllbar pdf för Träningsledarbevis, som har en behörighetsperiod av två
år, till alla SBK distriktens/rasklubbarnas tävlingsavdelningar som får sända detta till sina
underliggande klubbar. OBS! Att 2019 års bevismall ska printas ut dubbelsidigt så att man få
Länsstyrelsens text på baksidan på beviset.
Förslag till NY hantering:
Distriktens/rasklubbarnas tävlingsavdelningar sänder ut denna information och bevismallen
till sina underliggande klubbar, sedan är det numera lokalklubbarna som utfärdar bevisen till
de egna medlemmarna. Men lokalklubben ska sända in listor på namn, klubb och
kontaktuppgifter på medlemmar hos dem som erhållit bevis för att få vara träningsledare till
er i distrikten/rasklubben.
Lokalklubben utser alltså själva behöriga personer, informerar om de gällande reglerna kring
detta åtagande enligt tillståndet från länsstyrelsen dit klubben tillhör och fyller i mallen för
träningsledarbeviset med namn, startdatum och slutdatum och skriver sedan ut dessa, gärna
på lite tjockare papper och dubbelsidigt för att sedan kunna skriva under dem.
Det åligger träningsledaren själv att alltid inneha ett bevis som inte har passerat
behörighetsperioden. Kortet ska alltid finnas med vid verksamhet och på uppmaning kunna
uppvisas. Lämpligt är att även ha länsstyrelsens tillstånd tillgängligt i sin mobil eller liknande
antingen på bild eller som länk till SBK:s hemsida:
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispenshundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/
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