
Krav för start i Jaktklass utställning med jaktmerit från utlandet
Ansökan om WCC-intyg hos SKK

SKK:s regler ser ut så här för start i jaktklass utställning:
Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån–
Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad
hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning.
Provmerit som krävs för start i Jaktklass:
Lägst 3:e pris på jaktprov eller fullbruksprov för stående fågelhundar.
Hund som innehar Working class certificate (WCC) äger rätt att delta i jaktklass.

Ansökan om WCC-intyg
Svenskägd hund som erhåller pris på jaktprov i utlandet kan ansöka om WCC för att få delta
i jaktklass på svensk utställning. Ägaren ansöker och sänder kopia på jaktprovsresultat till
SVK/Dag Teien (internationellt ansvarig inom SVK).
Anser SVK att hundens utländska jaktmerit bedöms motsvara lägst 3:e pris på jaktprov eller
fullbruksprov för stående fågelhundar, sänds ansökan om WCC-intyg till SKK:s
registreringsavdelning som utfärdar ett WCC för aktuell hund.

SVK:s bedömning av jaktprovsmerit från utlandet
Följande riktlinjer finns:

Nordiska länder (Danmark, Norge och Finland)
Provmerit som krävs från våra nordiska länder (Danmark, Norge och Finland) för start i
Jaktklass:
Hund tillhörande SVK med lägst 3:e pris på jaktprov i dessa länder kvalificeras för WCC-intyg

Provmerit som krävs från Tyskland, minst VJP.
Strävhårig vorsteh, Korthårig vorsteh, Kleiner münsterländer och övriga raser
administrerad av SVK. Provet kan vara arrangerad av respektive rasklubb eller
av Jagdgebrauchshundverbande.V.

Verbands-Jugend-Prüfung (VJP)
Är starten för hundens jaktprovsmeritering i Tyskland.
Unghundar 8-16 månader provas.
Följande moment betygssätt:
Auf der VJP sind folgende Fächer zu prüfen:
Fach Fachwertziffer
Spurarbeit 2
Nasengebrauch 2
Suche 1
Vorstehen 1
Führigkeit 1
Schussfestigkeit ohne
Gehorsam ohne

Betygsskala från 0-12 punkter.
Utmärkt arbete (hervorragend) 12 punkter.
Mycket bra (sehr gut) 9-11 punkter.
SVK bedömer att hund som på VJP har erhållit hervorragend (12 punkter) eller sehr gut (9-
11) i alla delmoment väl uppfyller kravet på provmerit. Dessutom krav på skottfasthet och
gehorsam.



Resultat enligt ovan kan likställas med ett 3:e pris unghundsklass fältprov och därmed
kvalificeras för ett WCC-intyg

Korthårig vorsteh
Rasklubbens motsvarande prov är Derby

Här krävs ett 1 pris och skottfasthet och förighet.
Nase 4
Suche 4
Vorstehen 4
Führigkeit 3
Resultat enligt ovan kan likställas med ett 3:e pris unghundsklass fältprov och därmed
kvalificeras för ett WCC-intyg.

Ungersk vizsla
Rasspecifikt prov: Basic huntingtest for Vizslas in Hungary “VAV”.
Godkänt prov (mera än 50 % i samtliga delmoment) kvalificerar för WCC.

För jaktprovsmeriter från övriga länder samt andra raser tillhörande SVK
Sänd provresultat till SVK/Dag Teien för vidare bedömning.

Svenskägd hund som ämnar starta på utställning i utlandet
Svenskägd hund med lägst ett 3:e pris på jaktprov eller fullbruksprov, som ämnar starta på
utställning i utlandet i motsvarande Jaktklass kan ansöka hos SKK för ett WCC-intyg.
Det är registreringsavdelningen på Svenska Kennelklubben som utfärdar WCC för
svenskägda hundar.
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