Remisser fullbruksprov. Inkomna förslag redovisas per
paragraf i fullbruksprovsreglerna.
§3
Domarkommittén
För provets riktiga genomförande och anordnande ansvarar den arrangerande lokalavdelningen. Den
arrangerande lokalavdelningen utser domare, provledare samt övriga funktionärer. Provledaren och
domaren ska vara medlem i SVK, utländsk domare ska vara medlem i motsvarande rasklubb i sitt
hemland, vara väl insatt i reglerna och den praktiska tillämpningen av dessa, samt vara godkänd av
SVK. Lokalavdelningen kan vid behov begränsa antalet deltagare.

Regelgruppens förslag efter remissbehandling.
För provets riktiga genomförande och anordnande ansvarar den arrangerande lokalavdelningen. Den
arrangerande lokalavdelningen utser domare, provledare samt övriga funktionärer. Provledaren och
domaren ska vara medlem i SVK, utländsk domare ska vara medlem i motsvarande rasklubb i sitt
hemland, vara väl insatt i reglerna och den praktiska tillämpningen av dessa, samt vara godkänd av
SVK. Lokalavdelningen kan vid behov begränsa antalet deltagare.

§8 moment Viltspår
Domarkommittén
Hundens spårningsförmåga och självständighet ska provas som en fortsättning på närmast
föregående moment. Vid spårläggning ska omväxlande terräng eftersträvas, d.v.s. spåret bör i
förekommande fall läggas över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Spåret ska om möjligt börja på
öppen plats i nära anslutning till den plats till vilken hunden kallades in under föregående moment,
och leda in i omväxlande terräng. Spåret ska vara cirka 400 meter långt och så lagt att det bildar fyra
räta vinklar. Avståndet mellan vinklarna får inte understiga 50 meter. För att förhindra överväxlingar
bör avståndet mellan spåren alltid vara minst 200 meter.

Regelgruppens förslag efter remissbehandling.
Hundens spårningsförmåga och självständighet ska provas som en fortsättning på närmast
föregående moment. Vid spårläggning ska omväxlande terräng eftersträvas, d.v.s. spåret bör i
förekommande fall läggas över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Spåret ska om möjligt börja på
öppen plats och leda in i omväxlande terräng. Spåret ska vara cirka 400 meter långt och så lagt att
det bildar fyra räta vinklar. Avståndet mellan vinklarna får inte understiga 50 meter. För att förhindra
överväxlingar bör avståndet mellan spåren alltid vara minst 200 meter.

§8 moment Lugn på pass
Domarkommittén

Lugn på pass

Hundens förmåga att sitta tyst och lugn på pass under jakt ska provas.
Föraren står med hunden okopplad vid sin sida. Från en dold plats cirka 25 meter därifrån
kastas ca en minut efter det att momentet påbörjats, tre stycken jaktbara fåglar. Varje gång en
fågel kastas avges ett skott som riktas mot den fallande fågeln. Hunden ska hela tiden hålla sig
tyst och lugn.

Regelgruppens förslag efter remissbehandling.
Hundens förmåga att sitta tyst och lugn på pass under jakt ska provas.
Föraren står med hunden okopplad vid sin sida. Från en dold plats cirka 25 meter därifrån
kastas ca en minut efter det att momentet påbörjats, tre jaktbara fåglar. Varje gång en fågel
kastas avges ett skott. Hunden ska hela tiden hålla sig tyst och lugn.

§9 moment Sök under bössan
Domarkommittén
Vattenapportering
Hundens vattenpassion och apporteringsvilja ska bedömas. Hunden ska simmande avsöka ett anvisat
vassområde cirka 30 meter från startplatsen och därifrån apportera två utlagda för ändamålet
lämpliga jaktbara fåglar.

Regelgruppens förslag efter remissbehandling.
Hundens vattenpassion och apporteringsvilja ska bedömas. Hunden ska simmande avsöka ett anvisat
vassområde cirka 30 meter från startplatsen och därifrån apportera två utlagda för ändamålet
lämpliga jaktbara fåglar.

§10
Domarkommittén
Hundarna provas som stående jakthund på jaktbar fågel, och/eller hårvilt och/eller klövvilt. Hundens
förmåga att under rådande förhållanden finna och behandla vilt, liksom dess allmänna
jaktegenskaper ska noga uppmärksammas.
Hundarna provas parvis. Då förhållandena inte medger parvis prövning, exempelvis i täckt terräng
eller vid dimma. Domaren avgör om hundarna provas en och en. Provas hundarna en och en

Regelgruppens förslag efter remissbehandling.
Hundarna provas som stående jakthund på jaktbar fågel, hårvilt och klövvilt. Hundens förmåga att
under rådande förhållanden finna och behandla vilt, liksom dess allmänna jaktegenskaper ska noga
uppmärksammas.
Hundarna provas parvis men domaren kan besluta att hundarna provas en och en.

Domarkommittén
Vid stånd och under avancen får föraren inte beröra vidröra hunden Ovilja att avancera påverkar
bedömningen negativt. medför sänkt betyg

Om hund som fattat stånd är skymd för domare och förare räknas det hunden till förtjänst om den
rapporterar eller kan avlockas från stånd. Vid prov räknas det hunden till förtjänst om den står för
löpa och inväntar föraren.
Fällt vilt ska apporteras om det är möjligt. Blir inte vilt fällt ska kastapport med skott utföras om
möjligt i nära anslutning till flog/uppsprång och skott. Kastapport skall bör ske av det viltslag som
hunden arbetat med.
Hunden ska vara okopplad sittande el. stående och sitta eller stå ca 2 meter vid sidan av föraren.
Viltets nedslagsplats ska vara skymd för hund och förare.
Olydnad före apportkommando påverkar bedömningen negativt.

SVK Södra
Fullbruksregler
§10
Fält vilt ska apporteras om det är möjligt. Blir inte vilt fällt ska kastapport med skott utföras om
möjligt i nära anslutning till flog/uppsprång och skott. Kastapport skall ske av det viltslag som hunden
arbetat med…
Kommentar:
Den gulmarkerade meningen bör tas bort eller ändras, då konsekvensen av ordalydelsen blir att
funktionärerna måste ha alla viltslag med ute på prov.

Regelgruppens förslag efter remissbehandling.
Vid stånd och under avancen får föraren inte vidröra hunden Ovilja att avancera påverkar
bedömningen negativt.
Om hund som fattat stånd är skymd för domare och förare räknas det hunden till förtjänst om den
rapporterar eller kan avlockas från stånd.
Fällt vilt ska apporteras om det är möjligt. Blir inte vilt fällt ska kastapport med skott utföras.
Kastapport utförs om möjligt i nära anslutning till flog/uppsprång och skott. Kastapport bör ske av
det viltslag som hunden arbetat med.
Hunden ska vara okopplad och sitta eller stå ca 2 meter vid sidan av föraren och förhålla sig lugn i
skott och kast. Viltets nedslagsplats ska vara skymd för hund och förare.
Olydnad före apportkommando påverkar bedömningen negativt.

