
Regelkommitténs förslag till 2017 års regeländring

Regelkommittén, RK, har bestått av Fredrik Lilliehöök, Anette Erlandsson, Claes Hemberg, Ingemar
Stöckel samt Peter Häggström. Adjungerad vid några tillfällen Kenneth Sundvall.

Arbetsupplägg
RK har gått igenom SVKs Jaktprovsregler, Fullbruksprovsregler samt SKKs Championatsregler.
Samtliga delar i reglerna har diskuterats med utgångspunkt från kända synpunkter som har
diskuterats bland medlemmar och jaktprovsdomare. Där det kunnat konstateras att man inte kan
komma överens beroende på olika förutsättningar och jaktliga ”traditioner” har frågan lämnats utan
åtgärd då man bedömt det utsiktslöst att föreslå en ändring.

Gjorda förändringar
Förändringar har gjorts i jaktprovsreglernas §4 och §10 av redaktionell karaktär. I §9 finns några
förändringar vilka är en anpassning till de förutsättningar som domarna måste räkna med vid
framtida bedömningar. I övrigt har fastställts att jaktprovreglerna uppfyller de krav som
målsättningen med proven anger vilket är att presentera information till gagn för aveln.

När det gäller våra hundars olika Championat har konstaterats att dessa måste vara enhetliga och
tydliga samt passa i dagens och framtidens avelsutvärdering.

För att skapa en möjlighet till att öka intresset för Fullbruksprov föreslås att ett FBP-championat
införs, detta trots att antalet starter hittills varit liten.

Påverkansfaktorer på jaktprovens genomförande
RK anser att SVK aktivt måste hantera de påverkansfaktorer som vår dynamiska omvärld
kontinuerligt skapar. Därför måste reglerna vara sådana att vi själva utan problem kan anpassa våra
möjligheter att bedöma hundarna utan att reglerna begränsar oss under den kommande
femårsperiod de låsta.



Nedan i rött förslag till ny skrivning. Genomstruken text utgå eller ersätts. Noteringar i blått.

Jaktprovsregler

§ 4 RÄTT ATT DELTA OCH HINDER FÖR DELTAGANDE

Rätt att delta
Rätt att delta har hund av SVKs raser tillhörig medlem i SVK eller i motsvarande utländsk vorstehklubb och förd
av medlem i SVK eller i motsvarande utländsk vorstehklubb.
För rätt till deltagande gäller därutöver att
1) svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK, dock kan svenskägd hund som
är född före 2001-01-01 ha norskt registreringsnummer;
2) utlandsägd hund ska vara införd till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser. och för
utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet;
För utländsk hund som inte tidigare deltagit i hos SKK registrerad aktivitet och därmed inte är
stambokförd, ska före provstarten till arrangören lämna en tydligt läsbar kopia av registreringsbeviset.
Kopian ska företrädesvis vara digital men kan vara en papperskopia. Kopian bör bifogas anmälan till
provet;
Övrig efterföljande text i § 4 är orörd.

§ 9 FÄLTARBETE OCH APPORTARBETE

Hunden ska provas som stående fågelhund vid prov på ripa, fält- eller skogsfågel. Annan jaktbar fågel eller annat
vilt må kan beslutas godkännas av SVK.

Hundarna provas parvis. Då förhållandena inte medger parvis prövning, exempelvis i täckt terräng eller vid
dimma, provas hundarna en och en.

Ingen annan teknisk utrustning än pingla, halsband och/eller täcke får användas. Utformningen av dessa ska
godkännas av domaren. Vid prov i område med rovvilt som varg eller björn får GPS användas.
Utrustningens handhavande beslutas av SVK.

För fältbetyg 4 ska hunden provas under minst 20 minuter, för fältbetyg 5 och 6 minst 30 minuter och för
fältbetyg 7 och däröver gäller för UKL riktvärdet 45 minuter minst och för ÖKL och EKL riktvärdet 60
minuter. Domaren bedömer när hunden är färdigprovad och kan då också tillämpa en kortare provtid.

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

I UKL ska särskilt värdesättas tidigt utvecklade och arbetsvilliga hundar med god jaktlust och goda jaktanlag.
Eventuella brister i dressyren får inte i nämnvärd grad påverka betygsättningen av helhetsintrycket. I UKL
behöver fågel inte fällas men i jaktbar situation ska skott lossas i samband med stånd och resning eller flog.
Domaren avgör om situationen är jaktbar. Betyget påverkas inte av huruvida fågel fälls eller inte.
I ÖKL och EKL ska skott ha lossats i samband med stånd och resning eller flog för att hunden ska kunna
godkännas. Vidare bör fågel vara fälld i samband med stånd och resning. samt ska minst två fågeltagningar ha
förekommit för att betyg 8 eller högre ska kunna sättas på fältarbetet.
Om hunden uppvisar ett korrekt fågelarbete och helhetsintrycket i övrigt är utmärkt är detta tillräckligt
för att även betyg 8 eller högre skall kunna utdelas.

Hundens förmåga att under rådande förhållanden finna och behandla vilt liksom dess allmänna jaktegenskaper
ska noga uppmärksammas.

Övrig efterföljande text i § 9 är orörd.

§ 10 VATTENARBETE

Hundens vattenpassion samt dess förmåga att arbeta och apportera i vatten ska provas. Vid startplatsen ska
domaren meddela föraren provområdets gränser. Särskild tidsfrist för vattenarbetets utförande bör inte meddelas
men domaren har rätt att avbryta provet. Hundar som ännu inte provats ska anvisas en bestämd uppehållsplats
från vilken de inte kan iaktta pågående vattenarbete. Vid vattenarbetet ska användas för ändamålet lämplig fågel.



Hunden ska på förarens kommando raskt och villigt gå i vattnet. Hunden ska rätta apportgreppet efter
villebrådets viltets tyngd och art och bringa det till föraren. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar
viltet.
Extra hjälp såsom ytterligare skott eller stenkastning får inte förekomma.

Övrig efterföljande text i § 10 är orörd.


