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All lure coursing verksamhet hålls i SvVK, LCK regi. Träningstillfällen ska vara
öppna för samtliga raser som SvVK av SKK tilldelats ansvar för. För att få delta i
träningen skall ägaren till hund vara medlem i SvVK.

För att kunna hålla en träning gäller följande:






















Ett lämpligt fält.
Ett markägarintyg, som ska skickas in till PKLC, kopia skall finnas hos
träningsansvarig samt LCK V styrelse. Intyget ska finnas på träningen och
kunna uppvisas vid behov.
En träningsansvarig utsedd av styrelsen. Träningsansvarige har ansvar för
kassan och att den redovisas till kassören en gång per kvartal (om inget
annat är överenskommet).
En som ansvarar för träningsutrustningen och hämtning/lämning.
En utbildad pilot samt godkänd licensgivare.
En som tar emot anmälningar och gör startlista.
Tillstånd från den länsstyrelse inom vilken träningen genomförs. Intyget ska
finnas på träningen och kunna uppvisas vid behov.
Träningstillfället måste utannonseras och detta ska ske senast två dagar i
förväg på LCK V träningsblogg, PKLC träningsblogg och hemsidan.
Träningsrapport skall skickas in till LCK V styrelse efter varje träning.
Samtliga funktionärer ska vara medlemmar och godkännas av styrelsen.
En scanner ska finnas tillgänglig. Hundar som springer för licens ska scannas
FÖRE varje licenslopp.
LCK V ska tillhandahålla uppdaterade blanketter för ansökan om licensbok.
Deltagarförbindelser ska skrivas på av alla som deltar för första gången, och
rekommenderas för dem som brukar delta i aktiviteter i flera
verksamhetsområden.
Information om regler och anvisningar eller var man hitta dessa skall lämnas
till alla träningsdeltagare. ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” ,
”Regler för lure coursing prov” , ”Anvisningar om lure coursing funktionärer”
Varje medlem ska känna till och följa Svenska Kennelklubbens grundregler.
De som deltar i träning för första gången skall uppmanas att läsa igenom
ovanstående regler samt fylla i blanketten ”Deltagarförbindelse”, finns på
PKLC hemsida.

