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Antagna vid SVK:s ordinarie fullmäktigemöte 2015-05-09, § 21 a, samt fastställda av Svenska Kennelklubben
(SKK/Jhk) XXXX-XX-XX, att gälla under tidsperioden 2017-01-01 – 2021-12-31.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för utställningar, prov och tävlingar anordnade av
SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr.o.m. 2012-01-01 t o m 2016-12-31. Eventuella ändringar som
påkallats av svensk lagstiftning eller av FCI återfinns på SKK:s webbplats (www.skk.se). Bestämmelserna
gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov och tävlingar som anordnas av Svenska
Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKK:s stadgar, samt föreskrifter som utfärdats av myndighet.

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare
av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna
hunden och andra djur.

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.

Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.

Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar
SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling inte agera på sådant sätt att det
påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar,
funktionärer eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av
kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis
F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras
är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad
ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i
original ska alltid medtas vid utställning.

Arrangör har rätt att kopiera veterinärintyg.

Person som av SKK:s Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk kennelklubb eller
FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte
får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa
hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att utträda ur
SKK-organisationen under pågående utredning i SKK:s Disciplinnämnd, innebärande att SKK:s Disciplinnämnd
inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling inte visas/förs av
person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller inneha djur.

Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som av SKK:s
Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller
tävling, får inte delta.

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat.

1. Vaccinationer

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund
avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (echinococcos).

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara
utförd för mer än fyra (4) år sedan.

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller
utställningsdagen.
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Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och
parainfluensa (kennelhosta).

2. ID-märkning

Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling (gäller även blandras
och oregistrerad hund).

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784
och 11785.

Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang.

Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett om arrangören
beslutat om tatuering.

Vid utställning anordnad av SKK:s centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla
avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

3. Ansvar

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar som följer av
Lagen om tillsyn över hundar och katter.

Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig
själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana
förhållanden att hunden kan ta skada.

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet förvarar hund
i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, domare,
ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig
vid arrangemanget.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för
hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under
pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande
arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

4. Force majeure

Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av force
majeure.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats på
grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller
medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta
kostnader.

5. Oacceptabelt beteende

Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende
genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra
hundar kan avvisas från området.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer

Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund
under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det
åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. Exempel på funktionär är:
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bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt
figurant vid prov.

6. Hinder för deltagande i utställning, prov och tävling

Mentalitet

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats ”disqualified” eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt
att delta.

Smittsam sjukdom

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka,
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som
då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik

Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter
första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.

Valpar

Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte heller införas på den del av
provområdet där hundar samlas.

För svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans gäller för av SVK
administrerade raser följande:

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen undan svensk-
eller norskägd tik får delta på utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning.
Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en
efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna
bestämmelser kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställning, prov,
tävling och mentalbeskrivning.

Generalklausul och dispensmöjlighet

Hund som förts ut ur Sverige och som blivit svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får
efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning. Detta gäller även
valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken.

Från denna bestämmelse kan SKK:s centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte skett
för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger.

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga
den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada
eller sjukdom.

Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med
djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter

Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-
organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-
organisationens dopingreglemente.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan
innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling.

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller
annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för
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provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för
dopinganalys är förbjuden.

Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.

Kastrerad hanhund/tik

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller utställning. För
deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i enlighet med vad som anges i
inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att
hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid prov, tävling eller
utställning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens
för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för hund.
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PROVETS ÄNDAMÅL MM

Provets ändamål är att bedöma hundarnas allsidiga jaktegenskaper, till gagn för avel och viltvård. Hundarnas
allsidighet provas i sin vidaste mening och omfattar skogsarbete, vattenarbete och fältarbete. Provet ska
genomföras under jaktmässiga former, och om möjligt ska vilt fällas.

PROVETS ANORDNANDE

Fullbruksprov kungörs av arrangerande specialklubb och anordnas av specialklubben eller dess lokalavdelningar.
Prov ska till tid och plats vara godkänt av arrangerande specialklubb och fastställt av SKK. Vid provet ska
tjänstgöra domare som godkänts av arrangerande specialklubb. Utländsk domare ska ha giltig auktorisation i sitt
hemland.

Efter ansökan hos specialklubben kan lokalavdelning inom dessa regler anordna särskilt prov. Anvisningar för
sådant prov utfärdas av arrangerande specialklubb.

För provets riktiga genomförande och anordnande ansvarar provarrangören. Arrangören utser domare,
provledare och kommissarie. Arrangören kan vid behov begränsa antalet deltagare. Provledaren ska vara medlem
av arrangerande specialklubb, vara väl insatt i reglerna och den praktiska tillämpningen av dessa samt vara
godkänd av arrangerande specialklubb.

Även domare ansvarar för att provet genomförs enligt gällande bestämmelser. Domare som är inbjuden att döma
på prov som ska genomföras på fälthöns och/eller änder måste genom arrangören, i samband med att inbjudan
sker och omedelbart före aktuellt prov, förvissa sig om huruvida provet helt eller delvis kommer att genomföras
med utsatt vilt. Om så är fallet är det domarens skyldighet att via arrangören förvissa sig om att utsättningen har
skett i enlighet med SKK:s Riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov och träning med
apporterande, stående och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov.

I de fall domaren under pågående prov finner att viltutsättningen inte följt SKK:s Riktlinjer och råd, är domaren
skyldig att efterhöra med provledningen om det finns annat markavsnitt/provområde där SKK:s riktlinjer kan
efterlevas. I de fall detta kan ske, ska domaren i samråd med provledaren byta område för att där slutföra provet.
Om sådan möjlighet inte finns har domaren skyldighet att avbryta provet.

RÄTT ATT DELTA OCH HINDER FÖR DELTAGANDE

Rätt att delta

Hund av kontinental stående fågelhundsras, tillhörig medlem i rasens specialklubb eller motsvarande utländsk
klubb och förd av medlem i rasens specialklubb eller motsvarande utländsk klubb. Vid begränsning av antalet
deltagare har arrangören rätt att ge företräde för hundar av de raser som administreras av arrangerande
specialklubb. Erfordras ytterligare begränsning av antalet deltagare ges företräde till hund som tidigare startat på
jaktprov i Sverige.

För rätt till deltagande gäller därutöver att:

1) utlandsägd hund ska vara införd till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser, och för
utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet;

2) för hund som ägs av flera personer ska samtliga delägare vara medlemmar i SVK;
3) ifråga om kryptorkid hund ska detta anges enligt gällande bestämmelser, dock får kryptorkid hund inte

delta i internationellt prov;

Kontroll kan förekomma av identitetsmärkning och av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts.
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Hinder för deltagande

1) hund får inte tillhöra tjänstgörande provledare eller de senaste sex månaderna ha ägts eller tränats av
denne;

2) hund får inte tillhöra, eller de senaste sex månaderna ha ägts eller tränats av, tjänstgörande domare,
domaraspirant eller domarelev om den ska starta i den klass där någon av dessa tjänstgör;

3) hund får inte tillhöra, eller de senaste sex månaderna ha ägts eller tränats av, familjemedlem till person
som avses under punkterna 1) och 2);

4) hund får inte av veterinär p.g.a. skada eller sjukdom ha belagts med startförbud eller av domare eller
provledare bedömts vara i uppenbart dålig kondition;

5) tik får inte vara löpsk, undantag får dock göras av arrangören under förutsättning att den löpska tiken
inte tillåts påverka andra deltagande hundar;

ANMÄLAN, AVGIFT OCH KATALOG

Anmälan om deltagande ska ske på av arrangerande specialklubb fastställt sätt. Fullständigt ifylld anmälan ska
vara provets ledning tillhanda fastställt datum. Anmälningsavgift, vars storlek bestäms av arrangören, ska vara
inbetald senast den dag då anmälningstiden utgår. Anmälningsavgiften återbetalas om utlyst prov inställs eller
vid bestyrkt hinder för hunds deltagande, över vilket anmälaren inte råder. Framställan om återbetalning ska,
tillsammans med erforderliga intyg, vara arrangören tillhanda inom 8 dagar efter provet. Det åligger arrangören
att upprätta katalog på det sätt som arrangerande specialklubb fastställt. För hund registrerad i annat land än
Sverige ska en kopia på stamtavlan bifogas anmälan.

STARTORDNING

Startordningen bestäms genom lottning. Justering av startordningen får göras endast i de fall då samme förare
anmält två hundar och lottningens utfall omöjliggör för denne att föra dessa, eller då annars särskilda skäl
föreligger. Infinner sig inte förare på utsatt tid får denne, om möjlighet finns, starta på annan tid som
provledaren/domaren bestämmer.

Hund ska föras av samme förare under hela provet, om inte av domaren accepterade särskilda skäl föreligger. En
och samme förare får starta högst två hundar vid samma prov.

BEDÖMNINGSGRUNDER OCH PROVENS GENOMFÖRANDE

Provet ska i möjligaste mån likna jakt. Hundarna provas i skogs-, vatten- och fältarbete. De tre
huvuddisciplinerna är uppdelade i olika moment, som bedöms var för sig.

Betyg sätts för varje moment med en siffra i intervallet 0 – 4. Betyget 4 sätts för en utmärkt prestation, betyg 3
för en mycket god prestation, betyg 2 för en god prestation, betyg 1 för en godtagbar prestation, medan betyg 0
innebär underkännande.

Betyget multipliceras med för momentet gällande koefficient. Sålunda uträknade värden summeras och ger
totalpoängen.

Hund som skadar eller gräver ned vilt kan inte tilldelas pris. Hunden ska rätta apportgreppet efter villebrådets
tyngd och art och bringa viltet till föraren vid utgångsplatsen. Avlämningen ska vara fördröjd och får ske först
sedan domaren gett tecken.

Helhetsintrycket av hundens arbete i varje moment ska vara avgörande vid betygssättningen och alltför stor vikt
ska inte läggas vid tillfälligt begångna fel.
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Provets tre huvuddiscipliner omfattar följande moment med nedan angivna koefficienter.

Skogsarbete Maxbetyg Koefficient Maxpoäng

1. Apportering (fågel) 4 4 16

2. Rävsläp 4 5 20

3. Fritt följ vid smygjakt 4 2 8

4. Kvarstannande vid smygjakt 4 2 8

5a. Blodspår 4 4 16

5b Blodspår bringselapportör/totverbeller 4 2 8

6. Lugn på pass 4 2 8

7. Apportering (tre fåglar) 4 4 16

Totalt 100

Vattenarbete Maxbetyg Koefficient Maxpoäng

1. Sök under bössan 4 4 16

2. Vattenpassion 4 5 20

3. Vattenapportering 4 4 16

4. Lydighet, effektivitet, dirigering 4 4 16

Totalt 68

Fältarbete Maxbetyg Koefficient Maxpoäng

1. Effektivitet 4 5 20

2. Sök, fart och reviering 4 4 16

3. Stånd 4 2 8

4. Resning 4 4 16

5. Respekt för vilt 4 3 12

6. Apportering (fällt vilt/kastapport) 4 4 16

7. Lydighet/följsamhet 4 4 16

Totalt 104

Samtliga moment, maximalt 272 poäng.

Pris kan tilldelas endast hund som erhållit minst betyg 1 i samtliga moment, utom i momentet 5b,
(blodspår/bringselapportör/totverbeller) som inte är obligatoriskt att delta i för att gå till pris.

För 1:a pris erfordras lägst 225 poäng, dock lägst 75 poäng i skogsarbete, lägst 50 poäng i vattenarbete och lägst
75 poäng i fältarbete.

För 2:a pris erfordras lägst 185 poäng, dock lägst 60 poäng i skogsarbete, lägst 40 poäng i vattenarbete och lägst
60 poäng i fältarbete.

För 3:e pris erfordras lägst 145 poäng.
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SKOGSARBETE

Apportering

Hundens förmåga att arbeta fritt och apportera långt från skottplatsen ska provas.

Hunden ska på förarens kommando fritt avsöka och apportera en utlagd vild hönsfågel inom anvisat område.
Området ska vara relativt öppet, cirka 100 meter brett och cirka 250 meter långt, och fågeln placerad på för
föraren okänt avstånd. Föraren tillåts gå med hunden ut i området.

Vid startplatsen ska domaren meddela föraren provområdets gränser. Momentet avbryts när hunden sökt igenom
området utan att finna viltet.

Rävsläp

Hundens förmåga att spåra och apportera räv ska provas. Räven ska vara kall (väl upptinad om den varit frusen)
och väga minst ca 3,5 kg, men inte mer än 7 kg. Släpspåret ska vara cirka 300 meter långt och läggas i bukter
och om möjligt i medvind. Vid spårläggning ska omväxlande terräng eftersträvas, dvs spåret bör i
förekommande fall läggas över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Startplatsen och spårets sträckning
markeras till ledning för domaren. Vid spårets slut läggs den släpade räven.

Föraren får visa hunden startplatsen och spårriktningen samt avge kommando, varpå hunden lugnt ska ta an
spåret och arbeta ut detsamma. Föraren får följa hunden i högst fem meter och ska därefter återvända till
startplatsen. Hunden ska utan anmaning apportera räven, och snarast återvända. Föraren får inte avlägsna sig från
startplatsen under hundens arbete.

Lyckas inte hunden i sitt arbete har föraren rätt att två gånger kalla in hunden och på nytt från startplatsen anvisa
spåret. Hund som spårar fram till spårslutet utan att apportera räven tilldelas betyget 0.

Fritt följ vid smygjakt

Hundens förmåga att kunna uppträda tyst och lugnt i en jaktsituation ska provas. Föraren går med hunden
okopplad vid sin sida eller bakom sig längs en cirka 100 meter lång naturlig stig, som vid behov markeras.
Hunden ska hela tiden följa sin förare. Lågmält stöd får ges, dock inte på ett sätt som skulle störa jakten.

Kvarstannande och lugn vid smygjakt

Hundens förmåga att kunna uppträda tyst och lugnt i en jaktsituation ska provas som en direkt fortsättning på
föregående moment.

Hunden lämnas på platsen stående, sittande eller liggande, tyst och helst endast med tecken, och föraren
fortsätter cirka 100 meter längs stigen så att föraren kommer utom synhåll från hunden. Hunden ska hela tiden
vara tyst och lugn. Efter två minuter avfyras ett skott och efter ytterligare tre minuter ska hunden visslas eller
kallas in. När den kommer fram till föraren ska den utan kommando, eller med endast svagt stöd, sätta sig eller
ställa sig vid denne.

Blodspår

Hundens spårningsförmåga och självständighet ska provas som en fortsättning på närmast föregående moment.
Vid spårläggning ska omväxlande terräng eftersträvas, dvs spåret bör i förekommande fall läggas över höjder,
hyggen, kärr, diken och stigar. Spåret ska om möjligt börja på öppen plats cirka 50 meter från 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.

Spåret ska blodas minst 2 timmar före hundens start, och läggs med 1 dl blod per 200 m med hjälp av
spårläggarkäpp eller droppflaska. Blodstämplarna eller blodstänken avsätts med cirka 1 meter inbördes avstånd.
På det första tiotalet meter av spåret görs blodmarkeringen tätare.

På en raksträcka av spåret görs ett uppehåll i blodmarkeringen på en sträcka av cirka 15 meter. Dessutom ska i
en av vinklarna spårläggaren gå tillbaka ca 15 meter vid sidan av det lagda spåret och göra vinkeln där.
Samtidigt som spåret markeras med blod släpas en skank av ett klövvilt längs spåret. Skanken ska släpas under
bloduppehållet. Vid spårets slut läggs viltdelen eller ett helt klövvilt. Om hunden anmälts som totverbeller eller
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bringselapportör läggs inget vilt eller viltdel vid 400-meterspunkten, istället förlängs spåret ytterligare 200 meter
i svaga bukter. Vid spårslutet läggs ett helt klövvilt med storlek av minst ett vuxet rådjur.

Hunden ska under spårningsarbetet föras i spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter. Avståndet mellan
hunden och förarens fattning på linan ska vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt
släppas eller fattas med kortare avstånd. Hunden ska visa intresse för spåret samt visa vilja och förmåga att följa
det. Den ska arbeta i ett lugnt och för eftersök lämpligt tempo, och visa god förmåga att självständigt reda ut
tappter.

Om hunden anmälts som totverbeller eller bringselapportör släpps hunden fri vid 400-meterspunkten för att
ensam spåra de kvarstående 200 meter fram till det liggande klövviltet. Hunden ska framme vid viltet avge
ståndskall tills föraren anländer, eller fatta sin bringsel och återvända till föraren som ska stanna kvar vid 400-
meterspunkten. Hundens beteende vid viltet ska övervakas av särskild observatör.

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
fågelvilt. Varje gång en fågel kastas avges ett skott som riktas mot den fallande fågeln. Hunden ska hela tiden
hålla sig tyst och lugn.

Apportering

Hundens förmåga till markering, dess apporteringsvilja, effektivitet, apportgrepp och förmåga att ta dirigering
ska bedömas. Momentet genomföres som en direkt fortsättning på föregående moment.

Ungefär en minut efter det att provmomentet påbörjats ska hunden, med minsta möjliga förarpåverkan, apportera
de tre fåglarna.

VATTENARBETE

Sök under bössan

Hundens förmåga att i god kontakt med föraren effektivt avsöka en vassbevuxen strand eller en bevuxen
sankmark ska provas. Längs ett cirka 30 meter bred och cirka 150 meter långt område, som ska vara så
tätbevuxet att hunden i huvudsak måste arbeta utan synkontakt med föraren, ska hunden inom hagelhåll från
föraren effektivt söka igenom detta och stöta upp eventuellt vilt.

Vattenapportering

Hundens vattenpassion och apporteringsvilja ska bedömas. Hunden ska simmande avsöka ett anvisat vassområde
cirka 30 meter från startplatsen och därifrån apportera två utlagda änder.

Vidare ska hunden dirigeras över öppet vatten och apportera en and som är utlagd cirka 50 meter från
startplatsen. Turordningen i vilken de tre änderna apporteras är valfri. När hunden är på väg in med den andra
anden kastas ytterligare en and helt synligt för hunden samtidigt som ett skott avfyras. Hunden får här inte släppa
den and den redan har, förrän denna avlämnats. Därefter måste den kastade anden hämtas, innan den tredje
utlagda anden får hämtas.

FÄLTARBETE

Hundarna provas som stående jakthund på jaktbar fågel och/eller hårvilt. Hundens förmåga att under rådande
förhållanden finna och behandla vilt, liksom dess allmänna jaktegenskaper ska noga uppmärksammas.

Hundarna provas en och en. Vid finalsläpp och vid andra tillfällen när domaren finner det lämpligt kan hundarna
provas två och två.

För att bli godkänd i fältarbete måste hunden provas i minst 30 minuter. För att hunden ska kunna godkännas ska
vidare skott ha lossats i samband med stånd och resning eller flog/uppsprång.
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Hunden ska i sitt sök och övriga arbete föras utan onödiga kommandon eller visselsignaler och den ska villigt
låta sig dirigeras. Söket och farten ska vara anpassade efter rådande vind- och terrängförhållanden. Marken ska
avsökas väl. Inget vilt på vilket hunden provas bör förbigås inom avsökt terräng.

Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid att hunden självständigt funnit vilt och spontant fattat stånd, samt
att hunden på förarens kommando efter domarens order, frimodigt avancerat och rest viltet.

Vid avanceringen får föraren inte beröra hunden och hunden ska efter förarens kommando självständigt resa vilt.

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 på skogsfågel räknas det hunden till förtjänst om den står för löpa och
inväntar föraren.

I flog/uppsprång, skott och fall ska hunden förhålla sig lugn.

Apportering

Hunden ska på förarens kommando säkert och snabbt apportera fällt vilt och bringa det till föraren. Spontan
apportering av fallvilt under pågående prov räknas hunden till godo.

Fällt vilt ska apporteras om det är möjligt. Blir inte vilt fällt ska apport av kastat eller utlagt vilt utföras i nära
anslutning till flog/uppsprång och skott. Hunden ska vara okopplad och sitta eller stå ca 2 meter vid sidan av
föraren. Platsen där viltet ligger ska vara skymd för hund och förare.

AVBRYTANDE AV PROV

Domaren ska avbryta provet om föraren inte är villig att följa av domaren lämnade anvisningar eller om föraren
agar hunden.

Då hund visat sig skotträdd, aggressiv mot människor eller andra hundar, eller då den enligt domarens åsikt är i
uppenbart dålig kondition, ska domaren avbryta provet. Om hund envist förföljer oskadat vilt, ren och andra
tamdjur ska domaren likaledes avbryta provet.

Hund som blir underkänd i ett eller flera moment får, om föraren så önskar, fullfölja provet.

Så snart domaren bedömer att en hund inte kommer att kunna godkännas i ett moment har domaren rätt att
avbryta momentet för hunden i fråga.

DOMARENS ÅLIGGANDEN

Det åligger domarna att följa de föreskrifter och de anvisningar som lämnas av provledaren för uppdragets
fullgörande. Domarna dömer i grupp eller enskilt. En av domarna/domaren leder provgruppen och ska vid
bedömningen ta hänsyn endast till domargruppens/egna iakttagelser. Vid rävsläp och prov med
totverbeller/bringselapportör ska dock iakttagelser från spårdragaren eller särskilt utsedd observatör inhämtas.

Önskemål som framförs av hundförare bör i möjligaste mån tillgodoses, under förutsättning att de inte strider
mot provreglerna eller i övrigt är oskäliga.

PRISSÄTTNING

Det åligger domarna att fastställa betyg, att föra protokoll, att insända domarberättelse inom av den arrangerande
specialklubbens styrelse bestämd tid och att direkt vid provet till arrangören överlämna provresultatet. Domarna
bör efter provets slut ge provdeltagarna muntlig kritik, även beträffande hundar som inte gått till pris. Provet ska
sedan redovisas till den arrangerande specialklubben och till SKK enligt fastställd rutin.
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PROTEST

Domslut kan ändras om fel av teknisk art begåtts, eller om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande
bestämmelser. Deltagare kan dock inte inlämna protest mot domarens bedömning och fria skön.

Frågan om ändring av domslut prövas efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade
domslutet, efter anmälan från provledaren eller från den domare som fattat domslutet, eller efter beslut av den
arrangerande specialklubbensstyrelse eller av SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst
domslut.

Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska inlämnas till provledaren den dag som det klandrade domslutet
meddelades och innan provet avslutats, samt vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift.
Om protest inlämnas av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte åtföljs av fastställd
protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av provledaren, medan behörig protest
behandlas av berörd lokalavdelnings styrelse.

Godkänns protesten återbetalas protestavgiften och bereds hunden möjlighet till omprov, eller kan hundens betyg
eller pris i resultatlistan ändras. Skriftligt beslut lämnas till den som protesterat. Om ett godkännande av
protesten medför att hundens betyg eller pris utgår ur resultatlistan återbetalas förutom protestavgiften även
anmälningsavgiften.

Den provdeltagare som berörs av lokalavdelnings styrelses beslut rörande protest kan överklaga till den
arrangerande specialklubbens styrelse. Överklagandet ska ske skriftligt och ska ha inkommit till specialklubbens
styrelse senast två veckor efter det att lokalavdelningens styrelse meddelat sitt beslut. Ändring i resultatlista kan
ske inom två år från provtillfället.
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