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ALLMÄNNA REGLER för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

eller beskrivning inte framförs av person som på grund av 
myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt 
är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen 
under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hund får inte delta, som under de senaste sex 
månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- 
eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs 
Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra 
eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller 
beskrivning.

Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud 
i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde 
på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat 
klubbarrangemang.

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

a) Vaccinationer

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

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att 
vistas på området ska vara vaccinerade 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.

Kontroll av att gällande införsel- och 
vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagandehundarsamt andra 
hundar som har tillåtelse att vistas på området dessutom 
är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa 
(kennelhosta).

b) ID-märkning

Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, 
tävling eller beskrivning.

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

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

Kontroll av ID-märkning kan ske.

c) Ansvar

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

Deltagare vid utställning, prov-, tävling- eller beskrivning 
svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan 
tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält 

Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och 
verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar.

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2017-01-01 t o m 
2021-12-31.  
Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller 
FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) 
utställningar, prov, tävlingar och beskrivningarsamt i 
tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) 
arrangemang som anordnas inom SKK-organisationen.

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt 
bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar 
och beskrivningar 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 utställning, prov, 
tävling eller beskrivning 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. 

Vidimerad kopia räknas som original.

Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på 
utställning, prov, tävling eller beskrivning, och inte heller på 
utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:

•	på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha 
djur

•	av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen

•	av SKKs Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk 
kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att anmäla, föra 
eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller 
beskrivning

•	valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående 
utredning i SKKs Disciplinnämnd. 

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling 
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eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana 
förhållanden att hunden kan ta skada.

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, 
tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet förvarar 
hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande 
funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel 
på funktionär är:domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, 
tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, 
ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Det åligger arrangören att se till 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, tävling eller beskrivning. 
Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under 
pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om 
skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande 
arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

d) 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.

e) Oacceptabelt beteende

Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning 
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 eller tamdjur,ska på särskild blankett rapporteras till 
SKK av tjänstgörande funktionär. 

Tjänstgörande funktionär har en särskild 
rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende 
enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande 
funktionären inte själv har bevittnat den aktuella händelsen.
Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig 
vid alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, 
kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller 
tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov 
m.fl.

Rapporterad hund kan avvisas från området.

f) Hinder för deltagande i utställningar, prov och 

tävlingar

Mentalitet

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 
pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att delta. 
Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och 
beskrivningsformer rätt att utdela Disqualified med hänvisning 
till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån 
aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar 
uppvisar aggressivitet, eller tydligt flyktbeteendedvs då hund 

kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte 
finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

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 utställning, prov, tävling eller 
beskrivning 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 utställning, 
prov, tävling eller beskrivning och inte heller införas på 
området.Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är 
området.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som 
inte fötts med naturligt hellång svans

I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med 
svanskuperade.

Födda före 1 januari 2008:
•	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, SBKs 
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.

•	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 regler kan uppvisas i 
original såväl vid arrangemanget som senare får delta på 
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och 
beskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:

Prov, tävling och beskrivning
•	Hund född i land där svanskupering var tillåten 

när den företogs eller som har svanskuperats av 
veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med 
naturligt hellång svans får delta på prov, tävling och 
beskrivning.

•	Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den 
företogs får inte delta på prov, tävling eller beskrivning.

Generalklausul och dispensmöjlighet

Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad 
eller svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten åtgärd 
vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på 
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller 
beskrivning. 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 SKKs centralstyrelse medge 
undantag om det klart framgår att utförseln inte skett för 



5

att kringgå reglerna om hinder för deltagande, eller om 
synnerliga skäl föreligger.

g) 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.

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, tävling eller beskrivning.

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. 

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 
provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan 
föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är 
förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik
•	Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, 

medges inte dispens att delta vid utställning och SBKs 
exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified 
respektive ej godkänd.

•	Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell 
dispens att delta vid prov, tävling eller beskrivning. Vid 
internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på 
testikelstatus föreligga – för upplysning om detta, se det 
specifika regelverket. 

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

•	Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk 
behandling eller kirurgisk behandling medges 
generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs 
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. Se vidare 
Nationellt dopingreglemente för hund.
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REGLER vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV

2.2 Provledare

Provledare, som kan vara en eller flera personer, är ansvarig 
för provets planläggning och genomförande. Provledare ska 
vara medlem i SKK-organisationen.

Uppgiften som provledare och tjänstgörande domare kan inte 
kombineras under samma dag.

2.3 Kommissarie

Kommissarie ska biträda provledare i planläggning och 
genomförande av provet enligt särskild handledning 
för kommissarie. Kommissarie ska vara medlem i SKK-
organsisationen

2.4 Domare

Domaren ska verkställa bedömningen efter fritt skön med 
ledning av gällande regler och anvisningar. Bedömningen ska 
göras så instruktiv och tydlig som det är möjligt.

Domarens bedömning kan inte överklagas.

Det är tillåtet att flera domare gemensamt dömer ett parti. 

I domarens uppdrag ingår att enligt särskild anvisning 
administrera prissättning och omdöme på varje bedömd 
hund.

Vid prov där konkurrensklass med flera domare förekommer 
ska en av dessa vara utsedd till huvuddomare. 

Slutlig bedömning av FA›s konkurrensklasser ska dömas av 
minst två domare vilka utses av FA/DURK.

Domare ansvarar för att provet genomförs enligt gällande 
bestämmelser. För domare som är inbjuden för att döma på 
prov som ska genomföras på fälthöns och/eller änder måste 
domaren genom arrangören, i samband med att inbjudan 
sker och före aktuellt prov, förvissa sig om provet kommer 
att innefattas av utsatt vilt. Om så är fallet är det domarens 
skyldighet att via arrangören förvissa sig om att utsättningen 
har skett i enlighet med Svenska Kennelklubbens riktlinjer 
och råd för utsättning av fågel inför jaktprov med stående- 
och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild 
apportör vid jaktprov.

I de fall domaren/na under pågående prov uppenbart 
finner att viltutsättningen inte följer SKKs policy, är domaren 
skyldig att efterhöra med provledningen om det finns annat 
markavsnitt/provområde där SKKs policy kan efterlevas. I de 
fall detta kan ske, ska domaren i samråd med, provledare byta 
område för att slutföra provet. Om sådan möjlighet inte finns 
har domare skyldighet att avbryta provet.”’

Det är domaren som ansvarar för att utnyttja disponibel mark på ett 
ändamålsenligt sätt och att före varje släpp ange marschriktningen och yttre 
gräns för söket.

Provet ska ledas så att hundarna om möjligt bereds tillfälle att söka mot 
vinden.

För att underlätta för deltagare och publik att följa provet ska domaren om 
möjligt efter varje släpp öppet meddela sin syn på hundarna.

Domaren bör avsluta provet ute i marken på ett sådant sätt att inga 
frågetecken finns vad det gäller bedömning av hundarna och deras 
prissättning.

Regelverket består av regler och anvisningar i detta 
dokument.

Regler är skrivna med vanlig text. 

Anvisningar är skrivna med röd text och markerade med en 
röd linje runt stycket. Anvisningar uppdateras vid behov av 
FA/DURK.

FA/DURK äger tolkningsföreträde av dessa regler och 
anvisningar.

1. ÄNDAMÅL
Jaktprovens ändamål är att under jaktmässiga former värdera 
hundarnas jaktegenskaper till gagn för avel och jakt och ska 
genomföras som praktisk jakt på hönsfågel tillåten för jakt 
samt på morkulla.

2. PROVS ARRANGERANDE OCH 
ORGANISATION
Prov arrangeras av FA och dess specialklubbar. FA äger rätt att 
delegera provverksamheten till sina lokalklubbar.

Rätten att arrangera prov kan upphöra om prov inte 
arrangeras, genomförs eller resultatredovisas på ett regelrätt 
sätt.

2.1 Förutsättningar för att arrangera prov

Tillstånd att arrangera prov ska sökas hos FA. 

Ansökan ska innehålla uppgifter om tid, plats och klasser. 

Prov ska kungöras av FA enligt särskild anvisning. 

Arrangerande klubb ansvarar för att:

•	provet sker i enlighet med FA:s och SKK:s regelverk och 
anvisningar. 

•	 samtliga funktionärer har korrekt information och 
kompetens för att kunna planera, leda, genomföra och 
avsluta ett jaktprov.

•	domargenomgång sker med samtliga tjänstgörande 
domare.

Det ska finnas möjlighet för:

• minst 8 hundar på fält/fjäll och 4 hundar på skog per parti i 
kvalitetsklass

• fullt parti i konkurrensklass

• minst 3 partier vid FA´s konkurrensklass

En provtablå med uppgifter om tid, plats, provform, klasser samt minst en 
kontaktperson från arrangerande klubb ska publiceras på FAs hemsida.

Ansökan om Jaktprov med konkurrensklass ska ansökas om senast 1/10 
och avse nästkommande år.

Jaktprov utan konkurrensklass ska ansökas senast en månad innan sista 
anmälningsdag.

Jaktprov ska annonseras på FAs hemsida senast 14 dagar innan sista 
anmälningsdag och innehålla  uppgifter om tid , plats, provform, klasser, 
startavgift, ev.begränsningar samt provledare & kommissarie.

Sista anmälningsdag ska vara 14 dagar före första provdag.
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åtgärder kan vidtas.

Tik som löper får inte delta på jaktprov.

Förare:
•	ska ha betalt statlig viltvårdsavgift enligt Jaktförordningen 

1987:905 §49

•	ska underrätta provledningen om anmäld hund inte 
kommer till start.

•	som inte inställer sig med hund vid upprop kan uteslutas 
från prov.

•	som för flera hundar i samma parti kan av provledningen 
avkrävas särskild hundhållare.

•	får inte bytas under pågående prov utan domarens 
medgivande.

•	av hund får inte utan domarens medgivande avbryta 
pågående prov.

•	får inte bära spö eller motsvarande som av hunden kan 
uppfattas som ett hot.

•	som använder sig av visselpipa eller tillrop, så att det av 
domaren anses störa partnern, ska varnas och om han/hon 
inte tar rättelse avvisas från prov.

Hund får inte bära:
•	stackel (tagghalsband) på prov.

•	någon form av halsband, sele, pingla eller annan teknisk 
utrustning under avprovning.

•	tassbandage eller motsvarande under avprovning.

•	dräkt som skyddar bröst, mage och ben under avprovning.

 » Anmälan efter anmälningstidens utgång: 
• är inte tillåtet till FA´s konkurrensklasser. 
• är tillåtet till övriga prov om provledningen så beslutar, alla deltagare 
ska i kronologisk ordning ges samma möjlighet.

 » För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja 
anmälningsblanketten.

 » För utländsk förare gäller kravet om betald viltvårdsavgift endast klass 
där fågel ska fällas. 

 » Besked om deltagande eller inte ska lämnas i rimlig tid före 
hundens start. Om hund inte kan beredas tillfälle till start ska hela 
anmälningsavgiften återbetalas.

 » Om hund sätts på reservlista och anmälare tackar nej till erbjuden plats 
ska hela anmälningsavgiften återbetalas. 

 » Om återbud till start lämnas innan anmälningstiden gått ut ska hela 
anmälningsavgiften återbetalas.

 » Om återbud till start lämnas med bestyrkt förhinder (veterinärintyg 
etc) eller av provledningen godkänd anledning ska hela 
anmälningsavgiften återbetalas.

 » Om återbud till start lämnas utan bestyrkt förhinder (veterinärintyg 
etc) eller av provledningen godkänd anledning har arrangören rätt att 
behålla hela anmälningsavgiften. 
 
Till FA’s konkurrensklasser ska, om FA inte beslutat annat:

 » särskild föranmälan och första insats göras senast 30/4 till höstprov och 
30/11 till vårprov. Obs! Inga krav på merit vid föranmälan.

 » de hundar som är korrekt föranmälda annonseras på FA’s hemsida.

 » slutlig anmälan och avgift göras enligt FA´s instruktion.

 » sista dag för slutlig anmälan vara 14 dagar före första provdag 
om FA inte medgivit annat. Obs! Inga krav på merit  i detta skede. 

2.5 Markledare

Markledare anvisar provmark och dess gränser för domare 
samt ansvarar för att publik och deltagare inte stör pågående 
avprovning eller beträder förbjuden mark. Uppgiften som 
markledare och skytt kan kombineras.

2.6 Vapen och skytte

Hagelgevär är det som normalt används vid jaktprov. 

Vid prov som anordnas under tid då fågel inte får fällas samt i 
ukl kan 9 mm startpistol ersätta gevär. 

På varje parti ska det finnas en särskild utsedd skytt som 
skjuter över hundarna.

Hundförare får inte själv skjuta över sin hund.

Skyttet vid jaktprov ställer mycket höga krav på säkerhet. Det är viktigt 
att den eller de som ska skjuta vid jaktprov har stor erfarenhet av jakt över 
stående hund och i övrigt är en skicklig skytt. Domaren ska även ge skytt/
skyttarna nödvändiga instruktioner om hur skytten ska agera tillsammans 
med hundförare för att om möjligt fälla fågel.

Arrangör eller funktionär har möjlighet att avlysa fällning av säkerhetsskäl. 
Detta ska meddelas senast vid upprop. 
 
Tjänstgörande domare kan agera skytt på skogsprov och undantagsvis även 
i ökl på fält och fjäll.  
Tjänstgörande domare kan agera skytt när startpistol används.

Skytt vid jaktprov ska förutom erforderliga handlingar på vapen medföra 
statligt jaktkort och i förekommande fall jakttillstånd. Skytt ska även vara 
ansvarsförsäkrad.

Skytt vid jaktprov ska förutom erforderliga handlingar på vapen medföra 
statligt jaktkort och i förekommande fall jakttillstånd. Skytt ska även vara 
ansvarsförsäkrad.

3. ANMÄLAN OCH VILLKOR FÖR 
DELTAGANDE
Resultat stambokförs endast för hund som är registrerad i SKK 
eller annan erkänd utländsk Kennelklubb. Svenskägd hund ska 
vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. 

Samtliga hundägare ska vara medlemmar i till FA ansluten 
klubb. Utländska hundägare kan vara medlemmar i 
motsvarande av FCI erkänd kennelorganisation. Om hunden 
förs av annan person än ägaren gäller för föraren samma krav 
på medlemskap som för ägaren.

Anmälaren svarar för att lämnade uppgifter är korrekta. 
Anmälan till jaktprov ska innehålla samtliga korrekta uppgifter, 
begärda intyg, protokoll och blanketter. Komplett anmälan 
och fastställda avgifter ska vara mottagaren tillhanda senast 
den dag som fastställts av arrangören.

Arrangör ska så snart som möjligt efter anmälningstidens 
utgång meddela vilka som erbjuds start och vilka som inte 
kan erbjudas start samt i vilken omfattning och turordning en 
reservlista har upprättats.

Provdeltagare och publik ska följa domare och övriga 
funktionärers anvisningar och i övrigt uppträda enligt god 
sportsmannased. Om detta inte följs kan vederbörande 
tilldelas varning. Vid upprepad eller grövre överträdelse har 
provledare eller domare rätt att avvisa vederbörande från 
provet och hunden kan då inte tilldelas pris och disciplinära 
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Anmälningsavgiften betalas inte tillbaks om hunden inte lyckas 
meritera sig.

 » För att skilja hundar kan domare anvisa deltagare att använda 
markeringshalsband.

4. PROTEST OCH ÄNDRING/
ANNULLERING AV RESULTAT 
Domslut kan ändras i följande fall:

 1. Om fel av teknisk art begåtts.

 2. Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande 
bestämmelser. 

 3. I de fall villkor och lämnade uppgifter enl. kap 3 inte 
uppfylls och/eller är felaktiga 

Deltagare kan inte protestera mot domarens bedömning och 
fria skön.

Frågan om ändring av domslut prövas efter protest från 
provdeltagare.

Alla beslut gällande protest fattas av provledare.

Protest mot domslut ska:
•	vara skriftlig 

•	lämnas in till provledare innan provet avslutats

•	lämnas samma dag som det klandrade domslutet 
meddelades 

•	vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel 
anmälningsavgift.

Om protesten godkänns ändras eller annulleras hundens 
pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden. I detta fall 
återbetalas protestavgiften och anmälningsavgiften. 

Beslut lämnas skriftligen till den som protesterat.

Om protest lämnas in av någon som inte är berättigad 
till detta eller om protesten inte är åtföljd av fastställd 
protestavgift ska protesten omedelbart avvisas. 

Den provdeltagare som berörs av provledares beslut kan 
överklaga till FA. Överklagandet ska ske skriftligt och 
ska ha inkommit till FA senast två veckor efter dagen för 
provledningens beslut. 

Vid ett avslag från FA äger den överklagande rätt att 
överklaga till SKK’s Jakthundskommitté inom 30 dagar från 
det att FA meddelat sitt beslut. 

Ändring i resultatlista kan ske inom 2 år från provtillfället.
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5. KVALIFICERING OCH BEGRÄNSNING 
AV DELTAGANDE 
Om arrangör måste begränsa antalet deltagare vid jaktprov 
ska det ske enligt nedan. Lottning sker i den grupp där 
maxantalet överskrids om inget annat anges nedan.

Alla begränsningar i någon form ska meddelas i annonseringen för att vara 
giltiga, även lokalklubbs huvudprov. 
Efter att alla korrekt anmälda hundar beretts tillfälle att starta på provet 
kan arrangerande klubbs medlemmar ges företräde till flera starter med 
samma hund. 
Tjänstgörande domare kan ges företräde till start. 
I konkurrensklass får antal hundar per parti inte begränsas

5.1 Lokalklubbsprov

Inga begränsningar är tillåtet. Lottning ska ske i samtliga 
klasser vid överteckning.

5.2 Lokalklubbs huvudprov

Huvudprov, maximalt 1 st per år, ska anmälas vid provansökan. 
CACIT kan ej beviljas om provet begränsas på detta sätt

För ukl och ökl gäller:
1.  Hundar, oavsett jaktprovsmerit, vars ägare är medlem 

i arrangerande klubb

2. Hundar, med jaktprovsmerit, vars ägare inte är medlem i 
arrangerande klubb

3. Hundar, utan jaktprovsmerit, vars ägare inte är medlem i 
arrangerande klubb

För skl gäller:
1. Hundar vars ägare är medlem i arrangerande klubb.

2. Hundar vars ägare inte är medlem i arrangerande klubb

5.3 Specialklubbsprov

För ukl och ökl gäller:
1. Hundar,oavsett jaktprovsmerit, ur den egna rasen

2. Hundar, med jaktprovsmerit, ur övriga raser

3. Hundar, utan jaktprovsmerit, ur övriga raser

För skl gäller:
1. Hundar ur den egna rasen

2. Hundar ur övriga raser

5.4 FA´s konkurrensklasser för unghundar 
1. Hundar med 1:a pris ukl. Samtliga hundar ska erbjudas 

start. Lottning tillämpas ej

2. Hundar med 2:a pris ukl.

3. Hundar med 3:e pris ukl.

FA kan därutöver besluta om ytterligare begränsningar vid 
varje provtillfälle.

5.5 FA´s konkurrensklasser för segrarklasshundar 

Kvalificerande jaktprovsmerit ska vara tilldelad hunden 
innevarande år eller året innan.

1. Föregående års vinnare på respektive SM.

2. Hundar med Cert, CACIT & R-CACIT. Samtliga hundar ska 
erbjudas start. Lottning tillämpas ej

3. Hundar med Ck. Prioritering utifrån att senast daterad 
merit ger företräde, 

4. Hundar med övriga meriter. Prioritering utifrån att senast 
daterad merit ger företräde. 

FA kan därutöver besluta om ytterligare begränsningar vid 
varje provtillfälle

Till FA’s konkurrensklasser ska de korrekt anmälda hundarnas meriter 
kunna kompletteras t.o.m. söndagen innan första provdag, om FA inte 
angivit annat.
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6. GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR SAMTLIGA PROVFORMER
Hundarna ska släppas i par på fält och fjäll, individuellt i skog. 

Blandpartier är endast tillåtna i kvalitetsklass.

Alla hundar som startar på provet ska tilldelas pris även i de 
fall provet avbryts. Hund som anmäls dragen från provet efter 
upprop men före det att första hund i partiet släppts stryks 
från prislistan.

För att tilldelas pris 1-3 i kvalitetsklass alternativt placeras 1-6 
i konkurrensklass ska hunden, i samband med stånd för fågel, 
prestera minst en godkänd jaktbar situation.

För att en jaktbar situation ska tillgodoräknas hunden krävs 
alltid att skott avlossats

Domaren avgör om hunden står eller inte. 

Domaren avgör när en hund är färdigbedömd och någon 
garanti för provtid finns inte.

Hundarna ska om möjligt ges lika släpptid fram till dess att 
varje hund är färdigbedömd. 

Samtliga kvarvarande hundar ska avprovas i varje släpprunda 
fram till dess att sista släpprunda påbörjas. 

Där provets bästa hund ska utses möts (vid behov) den högst 
rangerade hunden från respektive parti. 

0 pris är också ett pris. 

Domaren avgör vad som är jaktbart avstånd. Vid prov som anordnas 
under tid då fågel inte får fällas samt i ukl räknas föraren eller skytten. När 
det ska fällas räknas skytten.

Vid resultatlöst stånd eller stöt kan omstart tillämpas. Båda hundarna 
släpps på nytt från samma plats ett stycke tillbaka i terrängen. 

För att utse provets bästa hund följ anvisning för CACIT enligt 8.1.

6.1 Startordning

Startordningen i varje klass bestäms genom lottdragning inför 
provledaren eller dennes representant. Om möjligt tas hänsyn 
till förare som under samma prov för flera hundar.

Uteblir en hund vid upprop justeras startordningen genom att 
sista hund i gruppen flyttas upp på den bortfallnes plats.

7. KVALITETSKLASS
Kvalitetsbedömning innebär att hunden bedöms efter 
jaktprovsreglernas krav och tilldelas pris för sina prestationer 
utan jämförelse med övriga i klassen deltagande hundar. 

På fält och fjäll är antal hundar per parti begränsat till minst 
2 och maximalt 14 hundar. För skog minst 1 och maximalt 7 
hundar.

Hund som tar stånd strax efter kopplingsorder kan få 
situationen bedömd.

För att en hund ska kunna få en situation bedömd vid stånd efter 
kopplingsorder måste situationen avvecklas innan nästa par släppts.

Vid blandpartier med parsläpp ska det vara minst 2 startande hundar i 
varje klass.

För att bedöma hund färdigt kan hund som är färdigprovad utgöra partner 
under återstående provtid. Blanda inte ukl och ökl hund om annan hund 
finns att tillgå.

7.1 Unghundsklass

Unghundsklass (ukl) är öppen för hundar som på provdagen 
uppnått 9 månader och inte uppnått 24 månaders ålder. 
Bedömningen avser i första hand hundens naturliga 
egenskaper. 

Eftergång i fågelsituation tolereras men unghunden ska vara 
så pass dresserad och samarbetsvillig att dess arbete kan 
bedömas.

Fågel ska inte fällas.

•	Första pris tilldelas unghund, som fyller mycket högt ställda 
krav med egenskaper bedömda som mkt bra eller utmärkt. 

•	Andra pris tilldelas unghund som fyller högt ställda krav 
med egenskaper bedömda som bra- utmärkt. För denna 
prisvalör kan mindre brister tolereras.

•	Tredje pris tilldelas unghund som visar att den är jaktbar 
med egenskaper bedömda som godtagbar-utmärkt. 
För denna prisvalör kan större egenskaps- och eller 
lydnadsmässiga brister tolereras. 

•	Noll pris tilldelas unghund som inte visar att den är jaktbar 
med egenskaper bedömda som godtagbar-utmärkt. 

•	Hederspris (Hp) tilldelas förstapristagare i ukl med en i alla 
avseenden felfri prestation.

 » För högsta pris är ett hagelhåll tillräcklig respekt i flog.

 » För 3 ukl behöver inte hunden visa respekt i flog.

 » Unghund som upprepat går efter fågel utan att skapa en jaktbar 
situation bör inte fortsatt avprovas.

7.2 Öppenklass

Öppenklass (ökl) är öppen för hundar som på provdagen 
uppnått 9 månaders ålder och som avlagt ett godkänt 
apporteringstest. I denna klass ska den färdigdresserade 
hunden bedömas. 

Hänsyn tas både till naturliga egenskaper och dressyr. 

Fågel ska fällas när det är tillåtet enligt jakttabell.

•	Första Pris tilldelas hund som fyller mycket högt ställda krav 
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med egenskaper bedömda som mkt bra eller utmärkt.

•	Andra Pris tilldelas hund som fyller högt ställda krav med 
egenskaper bedömda som bra – utmärkt. För denna 
prisvalör kan mindre brister tolereras.

•	Tredje Pris tilldelas hund som visar att den är jaktbar 
med egenskaper bedömda som godtagbar – utmärkt. 
För denna prisvalör kan större egenskaps- och/eller 
lydnadsmässiga brister tolereras. 

•	Noll Pris tilldelas hund som inte visar att den är jaktbar med 
egenskaper bedömda som godtagbar – utmärkt. 

•	Viltpris (VP) tilldelas hund med första, andra eller tredje pris 
som det fällts fågel för. 

För 3 ökl är tillräcklig respekt före fälld fågels nedslagsplats alt. tänkt 
nedslagsplats.

8. KONKURRENSKLASS
Konkurrensbedömning innebär att hunden bedöms efter 
jaktprovsreglernas krav och placeras för sin prestation i 
jämförelse med övriga i klassen deltagande hundar så att den 
hund som för dagen visar de bästa egenskaperna kan utses.

På fält och fjäll är antal hundar per parti begränsat till minst 
8 och maximalt 16 hundar. För skog minst 4 och maximalt 8 
hundar. Om maxantalet hundar överskrids delas klassen i fler 
partier, om hund inte kommer till start så maxantalet hundar 
inte överskrids ska partierna slås samman. Om klassen delas 
i flera partier ska de bedömas som separata klasser som ska 
genomföras under samma dag.

Domaren bör ge kopplingsorder i ett läge när båda 
hundförarna har likvärdiga chanser att koppla. Kopplingsorder 
är absolut och betyder avslutat släpp 

En hund som inte håller tillräcklig kvalitetsnivå för att kunna 
placeras utgår från vidare bedömning.

Hundarna ska fortlöpande, offentligt och individuellt rangeras 
inbördes. 

Maximalt 6 hundar placeras. 

För placering ska bedömda egenskaper motsvara minst 2:a 
pris i kvalitetsklass. Övriga hundar blir oplacerade.

För att fastställa placeringsordningen bör släpp genomföras 
mellan de hundar som håller samma prisnivå och inte tidigare 
mötts. Dessa släpp är enbart till för att skilja hundarna åt 
placeringsmässigt och kan genomföras utöver ordinarie 
släpprunda. Vid behov bör detta förfarande användas även på 
skog.

Det är domarens fria skön som avgör vilka hundar som går vidare till 
fortsatt avprovning.

Hund som för dagen inte håller nivå för 1 ukl / placerbar med Ck och 
inte har en godkänd jaktbar situation kan avslutas efter släpprunda p.g.a. 
konkurrens och/eller yttre förhållanden.

8.1 Segrarklass

Segrarklass (skl) är öppen för hundar, som erhållit 1:a pris ökl. 
Kvalitetskraven är desamma som i ökl. Utländsk hund ska ha 
motsvarande merit i motsvarande klass för start i skl. 

Fågel ska fällas när det är tillåtet enligt jakttabell.

Certifikat ska tilldelas den hund som visat de för dagen bästa 
egenskaperna samt gjort en prestation motsvarande 1:a pris 
ökl.

Certifikatkvalitet (Ck) ska tilldelas placerad hund som gjort en 
prestation motsvarande 1:a pris ökl.

Viltpris (VP) tilldelas placerad hund som det fällts fågel för. 

Vid prov med CACIT-status och en skl ska CACIT delas ut till 
hund som placeras som 1:a med Certifikat. Reserv-CACIT ska 
delas ut till hund som placeras som 2:a om den tilldelas Ck.

Cacit kan delas ut vid SM och specialklubbsprov samt vid lokalklubbsprov 
med minst 20 startande hundar. Bedömningen i respektive parti avslutas 
först och om flera hundar placerats som 1:a med Certifikat ska de mötas 
om CACIT/R-CACIT under ett mkt kort släpp. Detta påverkar inte 
prissättningen från de avslutade partierna. 

Genomförandet ska ske i direkt samband med avslutning av provet 
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eller under annan dag vid samma provtillfälle. Kriterierna för att skilja 
hundarna åt är desamma som för ordinarie skl och fel kan utesluta från 
CACIT/R-CACIT. Bedömningen kan avgöras av en i förväg särskilt 
utsedd domare eller av de tjänstgörande domarna från respektive parti. 

8.2 FAs konkurrensklasser för unghundar och 
 segrarklasshundar

FA’s konkurrensklasser genomförs med samma 
bedömningsgrunder som ordinarie ukl och skl.

Förutom de unghundar som placeras, vilket endast görs i 
den slutliga bedömningen, så kan övriga unghundar tilldelas 
kvalitetspris. 

Unghunden kan bara delta en gång på Derby och de olika 
Pokalerna.  

Om klassen är odelad genomförs den med slutlig bedömning 
dag 1. 

Om klassen delas i flera partier genomförs de som 
kvalificeringspartier som avslutas under dag 1 och ny klass 
omfattande ett parti för slutlig bedömning dag 2. 

Kvalificeringspartier ska så långt det är möjligt genomföras 
under likvärdiga former.

Det är huvuddomaren som ansvarar för att de hundar 
som ska gå vidare från kvalificeringspartierna till slutlig 
bedömning utses utifrån den rangering som skett i respektive 
kvalificeringsparti och i följande prioriteringsordning:

1. Hundar som tilldelats 1 ukl / placerats med Ck. 

2. Hundar som tilldelats 2 ukl / placerats utan Ck. 

3. Övriga placerbara hundar. Prioriteringsordning i denna 
grupp efter omdöme: Utmärkt, Mkt bra, Bra

När kvalificeringspartierna är avslutade och erforderligt antal 
hundar för att genomföra en klass för slutlig bedömning 
inte kan uppnås enligt ovan kriterier utses bästa hund enligt 
anvisning för CACIT. 

Vid fler än fyra kvalificeringspartier kan FA förlänga provet 
med ytterligare en dag, innan den slutliga bedömningen, för 
att kunna bedöma två partier med hundar som går vidare från 
kvalificeringspartierna. 

FA’s nuvarande konkurrensklasser för unghundar är Derby, Fjällpokalen, 
Vinterfjällpokalen och Skogspokalen.

FA’s nuvarande konkurrensklasser för segrarklasshundar är Fält-SM, Fjäll-
SM, Vinter-SM och Skogs-SM.

Ambitionsnivån ska alltid vara att så många hundar som möjligt, helst alla 
korrekt anmälda, ska beredas plats på FA’s konkurrensklasser.

Huvuddomaren avgör hur många hundar som går vidare till slutlig 
bedömning enbart utifrån den skrivna rangeringen från respektive 
kvaldomare.

9. EGENSKAPSBEDÖMNING
Målsättning med bedömningen är att så många egenskaper 
som möjligt ska vara bedömda för att hunden ska vara ”väl 
avprovad”.

Beskrivning av egenskaper både muntligt och skriftligt 
ska vara beskrivande och så långt det är möjligt innehålla 
omdöme som beskriver egenskapen enligt följande:

•	Utmärkt, Mycket bra = 1:a priskvalité

•	Bra = 2:a priskvalité

•	Godtagbar = 3:e priskvalité

•	Inte godtagbar = 0 priskvalité

I ukl ska hunden avprovas så att dess ”högsta kvalité” inom 
respektive delegenskap kan bedömas.

I ökl ska hunden avprovas så att dess ”genomsnittskvalité” 
inom respektive delegenskap under den totala släpptiden kan 
bedömas.

I skl ska hundens egenskaper bedömas som i ökl men också i 
förhållande till de övriga deltagande hundarna i klassen.

Dessutom ska följande objektiva parametrar redovisas och 
registreras:

•	Hundens förmåga/möjlighet att finna fågel:

1. FF = Finner fågel

2. FS = Fågel i släpp

3. IF = Ingen fågel i släpp

•	Antal släpp

•	Total släpptid

För högsta pris ska hunden vara väl avprovad, vilket innebär att den varit 
ute i flera släpp som bör ske mot olika partners. 

Det finns ingen minimitid kopplad till ”väl avprovad”  
 
När domaren är trygg med sin prissättning och hunden inte kan prestera 
bättre bör avprovningen avslutas.

9.1 Fart

Under sök ska hundens fart vara mycket hög och i galopp. 

Gradering omdöme: utmärkt fart, mkt bra fart, bra fart, 
godtagbar fart, inte godtagbar fart.

 » UTMÄRKT FART:

 » MYCKET BRA FART:

 » BRA FART:

 » GODTAGBAR FART:

 » INTE GODTAGBAR FART:

9.2 Stil

Hundens stil bygger på estetiska värderingar som har en 
grund i hundens anatomi och intensitet under jakten. Stil ska 
bedömas under sök, på stånd och under avancering

Hunden ska röra sig med en friktionsfri och elegant galopp, 
med en huvudföring över rygglinjen, svansen, som gärna får 
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9.5 Reviering

Hundens reviering ska vara sådan att anvisad mark blir 
systematiskt genomsökt mot vind eller med vind.

Gradering omdöme: utmärkt reviering, mkt bra reviering, bra 
reviering, godtagbar reviering, inte godtagbar reviering. 

 »  UTMÄRKT REVIERING: utmärkt bredd och djup mellan slagen.

 » MYCKET BRA REVIERING: vänder rätt i vind, rätt sida av 
fågelbiotop.

 »  BRA REVIERING: oregelbundet något öppet sök.

 »  GODTAGBAR: enstaka slag med bra reviering. Sticksöker.

 »  INTE GODTAGBAR REVIERING: helt utan plan, vänder fel 
hela tiden .

Att hitta fågel och fatta stånd är i grunden alltid positivt. 
Hund som inte genomsöker marken systematiskt utan gör ett slag rakt 
mot vinden och tar stånd utom korrekt avstånd i anvisad mark föranleder 
ingen speciell åtgärd utan får stå kvar, skapas en godkänd jaktbar situation 
bör situationen vara neutral (positivt att hitta fågel men negativt att gå 
offensivt) och neutral för partnern. 
Utifrån provtyp, klass och yttre omständigheter avgör domarens fria skön 
vad som är korrekt avstånd.  
Partner som avsöker samma mark väl anlagt på bredden ska få fortsätta 
sitt sök. Finner partnern fågel innan den når den stående hunden så ska den 
få avveckla sin situation först. 
Hund som går förbi vilt ska belastas.

9.6 Samarbete

Hundens lydnad och samarbetsvilja ska bedömas under hela 
provet. Den samarbetsvilliga hunden, som kan föras och 
dirigeras med små medel, ska premieras.

Gradering omdöme: utmärkt samarbete, mkt bra samarbete, 
bra samarbete, godtagbart samarbete, inte godtagbart 
samarbete. 

 »  UTMÄRKT SAMARBETE: förs med små medel.

 »  MYCKET BRA SAMARBETE: visar sig lydig vid stöt, mycket bra 
kontakt.

 »  BRA SAMARBETE: stöter fågel och kan stoppas acceptabelt

 »  GODTAGBART SAMARBETE: visar acceptabel lydnad så att 
övriga egenskaper kan bedömas.

 »  INTE GODTAGBART SAMARBETE: kan ej stoppas eller kallas 
in.

Om hunden stöter fågel eller om fågel lättar utan hundens förskyllan och 
bedöms observerad av densamme, ska hunden förhålla sig lugn och invänta 
order från förare. Hund som måste styras kontinuerligt med visselsignaler 
samarbetar inte.

9.7 Självständighet

Den självständiga hunden, som är opåverkad av att jaga 
tillsammans med partner, ska premieras.

Gradering omdöme: helt självständig, bra självständighet, 
inte godtagbar självständighet.

vara rörlig, ska bäras som en förlängning av ryggen.

Ståndet bör vara stående. Det ska vara stramt och intensivt. 
Under avancering bör stramheten bibehållas.

Gradering omdöme: utmärkt stil, mkt bra stil, bra stil, 
godtagbar stil, inte godtagbar stil. 

 » UTMÄRKT STIL: med flat långsträckt galopp, huvud i och över 
rygglinjen, svans i rygglinjen, skarpt intensivt stånd

 »  MYCKET BRA STIL: med flat långsträckt galopp, huvud och svans 
i rygglinjen under delar av släppet.

 » BRA STIL: med något stötig galopp, något låg huvudföring, mindre 
intensivt stånd, upprepat liggande stånd.

 » GODTAGBAR STIL: under sök, stånd, avancering.

 » INTE GODTAGBAR STIL: under sök, stånd, avancering.

9.3 Jaktlust

Jaktlust beskriver hunden som söker med ett tydligt begär att 
finna fågel. Jaktlusten blir en sammanfattande egenskap för 
hundens uthållighet att finna fågel.

Gradering omdöme: utmärkt jaktlust, mkt bra jaktlust, bra 
jaktlust, godtagbar jaktlust, inte godtagbar jaktlust. 

 » UTMÄRKT JAKTLUST: håller mycket bra fart och kontinuitet 
under sina släpp, visar ett tydligt begär efter fågel.

 »  MYCKET BRA JAKTLUST: håller mycket bra fart och kontinuitet 
under sina släpp.

 »  BRA JAKTLUST: stannar upp vid enstaka tillfällen, går ej in i 
viltbiotop, tappar då kontinuitet och söksupplägg.

 » GODTAGBAR JAKTLUST: kräver en hel del stöd för visa ett sök 
efter fågel. Omogen unghund

 » INTE GODTAGBAR JAKTLUST: söker ej ut i marken.

9.4 Sökformat

Söket ska till sin storlek vara anpassat till anvisad mark och 
med tydligt begär att finna vilt.

Gradering omdöme: utmärkt format, mkt bra format, bra 
format, godtagbart format, inte godtagbart format.  

 » UTMÄRKT BREDD PÅ SÖKET: täcker all anvisad mark

 »  MYCKET BRA BREDD PÅ SÖKET: når det mesta av anvisad 
mark.

 » BRA BREDD/FORMAT PÅ SÖKET: når delvis anvisad mark.

 » GODTAGBART FORMAT: söket når stundtals delar av anvisad 
mark. Kontinuiteten är mindre bra.

 » INTE GODTAGBART FORMAT: saknar kontinuitet och format. 
Alltför stort sök då hunden blir borta långa perioder.
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 »  HELT SJÄLVSTÄNDIG: under sök.

 »  BRA SJÄLVSTÄNDIGHET: delvis självständig under sök, utan att 
störa partner.

 »  INTE GODTAGBAR SJÄLVSTÄNDIGHET: kan inte visa upp 
ett självständigt sök.

Hund som upprepat bedöms störa partner under sök ska avslutas. 
Unghund som stör partnern kan om tid medges provas mot annan partner. 
Osjälvständigt sök ska belasta hunden.

9.8 Viltfinnarförmåga

Med viltfinnarförmåga menas hundens förmåga att finna och 
behandla vilt på ett för jakten ändamålsenligt sätt.

Gradering omdöme: utmärkt viltfinnarförmåga, mkt 
bra viltfinnarförmåga, bra viltfinnarförmåga, godtagbar 
viltfinnarförmåga, inte godtagbar viltfinnarförmåga. 

 » UTMÄRKT VILTFINNARFÖRMÅGA. Finner fågel, före olika 
partners, som blir jaktbara situationer.

 » MYCKET BRA VILTFINNARFÖRMÅGA. Finner fågel, före 
partner, som blir en jaktbar situation.

 » BRA VILTFINNARFÖRMÅGA. Finner fågel när hunden får vara 
själv utan att partner är i området, skapar av detta en jaktbar situation. 
Har enstaka outnyttjade möjligheter på fågel.

 » GODTAGBAR VILTFINNARFÖRMÅGA: Finner fågel när 
hunden får vara själv utan att partner är i området, skapar av detta en 
jaktbar situation. Har outnyttjade möjligheter på fågel.

 »  INTE GODTAGBAR VILTFINNARFÖRMÅGA. Upprepade 
stötar och stånd utan resultat. Olika partner finner fågel under 
parsläpp. Har ett flertal outnyttjade chanser på fågel.

 » Godtagbar viltfinnarförmåga kan medföra ett pris i kvalitetsklass. I 
konkurrensklass räcker det inte till en placering.

Chanser på fågel som ej utnyttjas ska vara belastande. 

Upprepade stötar och stånd utan resultat ska avsevärt belasta hunden. 

Att hitta fågel och fatta stånd är i grunden alltid positivt.

Att stöta fågel är, oavsett hur det går till,  i grunden alltid negativt. 

 » Om hunden fattat stånd inom ”korrekt” avstånd i anvisad mark och 
fågel lättar bör situationen vara positiv för hunden men negativ för 
partnern som bedöms haft samma chans. Domaren kan välja att låta 
hunden ”resa färdigt” eller göra en omstart. 

 » Om hunden fattat stånd utom ”korrekt” avstånd i anvisad mark och 
fågel lättar bör situationen vara neutral  för hunden och neutral för 
partnern. Domaren kan välja att hundarna ska fortsätta eller göra en 
omstart.

 » Om hunden stöter fågel inom ”korrekt” avstånd i anvisad mark 
bör situationen vara negativ för hunden och negativ för partnern 
som bedöms haft samma chans. Vid stånd efter stöt kan domaren i 
kvalitetsklass välja att låta hunden ”resa färdigt” eller göra omstart, i 
konkurrensklass och när hunden inte fattat stånd bör omstart tillämpas.

 » Om hunden stöter fågel utom ”korrekt” avstånd i anvisad mark bör 
situationen vara negativ för hunden men neutral för partnern som 
bedöms inte haft chans. Domaren kan välja att hundarna ska fortsätta 
eller göra en omstart.

 » Utifrån provtyp, klass och yttre omständigheter avgör domarens fria 
skön vad som är korrekt avstånd.

9.9 Precision

Hundens stånd ska vara fast med skarp markering av funnet 
vilt.

Precision ska bedömas i riktning och avstånd vid stånd för 
fågel.

Gradering omdöme: utmärkt precision, mkt bra precision, bra 
precision, godtagbar precision, inte godtagbar precision. 

 » UTMÄRKT PRECISION: fågel lättar rakt fram i riktning och inom 
utmärkt jaktbart avstånd. 

 » MYCKET BRA PRECISION: fågel lättar rakt fram i riktning och 
inom jaktbart avstånd

 » BRA PRECISION: Något oprecis, fågel lättar något till sida och 
inom jaktbart avstånd.

 » GODTAGBAR: Mycket oprecis, fågel lättar långt till sida och/eller 
precis inom jaktbart avstånd.

 »  INTE GODTAGBAR PRECISION: Fågel lättar alltför långt till 
sida eller utanför jaktbart avstånd.

Vid stånd för fågel, som löper undan, bör hunden inte stå kvar utan 
självmant följa löpan. 

Hundens förmåga att sätta fast fågel ska premieras. 

 

9.10 Resning

Avancering och resning ska ske villigt och under förarens 
kontroll. 

Resningsorder ges av föraren enligt anvisning från domaren.

För att uppnå förstapriskvalité ska hunden visa avancering och 
resning av fågel. Om en väl avprovad hund, på grund av yttre 
omständigheter, inte har möjlighet att visa avancering och 
resning av fågel kan den ändå anses uppnå förstapriskvalité.

Lättar fågel innan hunden hinner visa resning kan den, oavsett 
om det avlossats skott eller inte, i direkt anslutning till det 
första ståndet kortvarigt ges möjlighet att finna kvarliggande 
fågel för att kunna visa resning. Obs! Att detta inte gäller då 
fågel fällts. Se vidare 10.12.

I uppflog och skott ska hunden hålla sig lugn. 

Fågel som inte kan eller vill lyfta bör hunden ta och avlämna 
till föraren.

Gradering omdöme: utmärkt resning, mkt bra resning, bra 
resning, god- 
tagbar resning, inte godtagbar resning, har inte möjlighet att 
visa resning. 

 »  UTMÄRKT RESNING. Kontrollerad resning av fågel i god kontakt 
med förare.

 »  MYCKET BRA RESNING. Kontrollerad resning av fågel i god 
kontakt med förare.

 »  BRA RESNING: Försiktig resning, måste upprepat manas på av 
förare. Okontrollerad resning av unghund.

 »  GODTAGBAR RESNING: Mycket försiktig resning, måste 
upprepat manas på av förare. 

 »  INTE GODTAGBAR RESNING: Kan inte förmås visa resning. 
Okontrollerad resning av ökl/skl-hund.

 »  HAR INTE MÖJLIGHET ATT VISA RESNING: Fågel lättar 
utan hundens påverkan.
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 » Vid resning ska även hundens förmåga att precisera fågel värderas.

 » Vid bedömning av lugn i flog och skott ska man skilja mellan de olika 
klasserna samt med den villighet hunden reser och därmed nödvändig 
stoppsträcka. 

 » Inom ramen för väl avprovad bör en hund ges tillfälle att visa resning.

 » Hund som håller förstapriskvalité men inte fått visa resning bör fortsatt 
avprovas för att få tillfälle att visa resning.

9.11 Sekundering

Spontan sekundering är en egenskap som ska premieras i 
samtliga klasser. 

Vid partners stånd ska hunden sekundera eller stoppas. 

Sekunderande eller stoppad hund ska hållas kopplad under 
partners fågelarbete.

För att uppnå förstapriskvalité i ökl och skl ska hunden visa 
sekundering vid partners stånd. Om en väl avprovad hund, 
på grund av yttre omständigheter, inte har möjlighet att visa 
sekundering vid partners stånd kan den ändå anses uppnå 
förstapriskvalité. 

Gradering omdöme: Sekunderar spontant stående partner, 
påkallad sekundering, stoppas vid partners stånd, sekunderar 
inte eller kan inte stoppas, har inte möjlighet att visa 
sekundering.

 »  Sekunderar spontant stående partner.

 »  Påkallad sekundering.

 »  Stoppas vid partners stånd.

 »  Sekunderar inte eller kan inte stoppas.

 » Har inte möjlighet att visa sekundering.

Vid bedömningen ska hundens naturliga anlag för sekundering värderas 
och hundens uppträdande i sekunderingssituation ska tillsammans med 
övriga egenskaper vägas in i den slutliga prissättningen.

Det är den naturligt uppkomna sekunderingsmöjligheten som ska bedömas. 
Hund som ligger an för högsta pris i ökl och skl bör inte kopplas alltför 
snabbt utan ges möjlighet att sekundera.

Hund som uppenbart stoppas från att visa om den kan sekundera när 
förutsättning finns ska inte anses uppnå förstapriskvalité i ökl och skl.

I ukl premieras alla former av respekt för stående partner, med den 
spontant sekunderande hunden högst.

9.12 Apportering

Apportering är obligatorisk för pris i ökl och skl. 

Hunden ska på förarens order söka, hämta och avlämna fälld 
eller utlagd fågel till föraren.

Hund som enbart fallapporterar kan högst tilldelas pris 
motsvarande 2:a pris ökl. 

Hunden ska alltid apportera efter det första godkända 
fågelarbetet.

Då fågel fälls ska hunden alltid apportera samtliga fällda 
fåglar efter godkända fågelarbeten. Fälls ingen fågel kan 
hunden i direkt anslutning till det första ståndet kortvarigt ges 
möjlighet att finna kvarvarande fågel för att det ska kunna 
fällas fågel. Om hunden inte lyckas finna och apportera fälld 
fågel ska utlagd apport inte tillämpas.

Då fågel inte fälls tillämpas utlagd apport på någon av 
de arter provet gäller. Förare av hund kan medföra eget 
apporteringsobjekt som ska godkännas av tjänstgörande 
domare. Hund som genomfört apport på utlagd fågel bör inte 
prövas mer på sådan.

Om hunden tar stånd under apportsök kan hunden tillåtas 
resa fågel färdigt i den jaktbara situationen och därefter 
återuppta sitt apportsök.

Gradering omdöme: Utmärkt apportering, mkt bra 
apportering, bra apportering, godtagbar apportering, inte 
godtagbar apportering.

Hundens sök, intensitet, grepp och avlämning ska värderas.

 »  UTMÄRKT APPORTERING: Söker metodiskt och intensivt för 
att finna apporten, greppar apporten distinkt, lämnar apporten i funnet 
skick i förarens hand.

 »  MKT BRA APPORTERING: Söker mindre metodiskt och 
intensivt, tvingas till omstart, greppar apporten efter uppmaning, tar 
nåt omtag, lämnar apporten i funnet skick på uppmaning i förarens 
hand.

 »  BRA APPORTERING: Söker inte helt metodiskt och intensivt, 
tvingas till omstart, greppar apporten efter upprepad uppmaning, tar 
omtag, lämnar apporten i funnet skick till föraren. 

 »  GODTAGBAR APPORTERING: Söker inte metodiskt och 
intensivt, tvingas till omstart, greppar apporten efter upprepade 
uppmaningar, tar omtag, lämnar apporten stort sett  i funnet skick 
strax intill föraren. 

 »  INTE GODTAGBAR APPORTERING: Hunden kan inte förmås 
att apportera fälld eller utlagd fågel, fågeln bedöms vara så pass skadad 
av hundens grepp att apporten inte kan godkännas.

Om hunden inte lyckas finna fälld eller påskjuten fågel ska domaren anvisa 
annan/andra deltagare med apporterande hund/hundar att särskilt 
söka och finna fågeln. Domaren avgör i detta läge om hunden ska anses 
färdigbedömd eller fortsatt avprovas. Skilj noga på hund som vägrar att 
apportera och hund som hamnar i en situation där apport inte är möjlig.

Fallapportering sker då hunden respekterar fågel och apporterar utan 
order, då den ser fågel falla.

Apportsöket ska göras i det område där fågel setts eller bedömts falla. Hund 
som tappar fokus på apporteringen och exempelvis går ut i sök bör kallas 
tillbaka för att ges ytterligare en möjlighet att apportera.

Utlagd apport sker genom att apportfågeln visas för hunden och läggs 
ut i flygriktningen. Utläggningen verkställs genom att domaren går i en 
halvcirkel och lägger ner fågeln vid bedömda nedslagsplatsen. Frusen eller 
torkad fågel godkänns inte. Kastapport ska inte tillämpas.

När apporteringen påbörjats får det inte skjutas över hunden.

9.13 Rapportering

Rapportering bedöms endast vid skogsprov.

Med rapportering menas att hunden spontant eller 
påkallat lämnar ståndet för att söka förarens kontakt och 
uppmärksamhet samt därefter återvända till det fasta ståndet.

Gradering omdöme: Spontan rapportering, påkallad 
rapportering.

 » Spontan rapportering.

 » Påkallad rapportering.
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10. DISKVALIFICERANDE FEL
När ett diskvalificerande fel är konstaterat utgår hunden 
omedelbart från vidare avprovning och fortsätter således inte 
släpptiden ut. 

10.1 Diskvalificerande fel i alla klasser
1. Hund som inte söker i galopp. 

2. Allvarligt störande av partner.

3. Upprepad skallgivning under söket.

4. Hund som går helt ur hand.

5. Hund som inte sekunderar eller inte kan stoppas när 
partner är i stånd.

6. Hund som vägrar att avancera eller resa. 

7. Om föraren under avanceringen går framför eller vidrör 
hunden

8. Uppenbar viltskygghet eller skotträdsla. 

9. Angrepp på tamdjur.

Med upprepad skallgivning menas hund som vid mer än ett tillfälle, 
eller längre tid skallar under släpptiden vid sök, kappspringande eller 
förföljande. ”Glädjeskall” exempelvis vid strykande av koppel ska inte vara 
belastande.

Domaren avgör vad som är ”ur hand”. I ukl ska en generös syn tillämpas. 
Hund som försvinner men kommer tillbaks innan nästa släpp kan fortsatt 
avprovas.

Unghund som inte fördärvar partnerns fågelsituation kan fortsatt 
avprovas.

Under avancering och resning kan en del hundar ta nya upprepade stånd i 
en cirkel. Detta beteende ska bedömas som vägran att avancera eller resa. 

Viltskygghet bedöms under sök, stånd, avancering eller resning. 

Som angrepp menas även hund som uppenbart förföljer eller driver 
tamdjur, dit också ren räknas.

Att unghunden förföljer vilt är inte diskvalificerande men kommer den inte 
tillbaka och fortsätter sitt sök inom släpptiden kan bedömningen bli att den 
gått ur hand.

10.2 Diskvalificerande fel i ökl och skl
1. Förföljande av vilt. 

2. Vägran att apportera.

3. Hund som reser fågel självständigt (tjuvreser).

11. ADMINISTRATION AV 
JAKTPROVSDOMARE

Kraven på domare ska ställas mycket höga, eftersom 
bedömning av jaktprov för brittiska stående fågelhundar är 
en av de mest komplicerade uppgifter en domare kan ställas 
inför. 

Domare ska vara väl förtrogen med FA’s och SKK’s gällande 
regelverk, policys och riktlinjer.

FA/DURK ansvarar för:
•	att kalla lämpliga kandidater för utbildning till domare.

•	all utbildning med syfte att utbilda nya domare och 
kompletterande utbildningar inklusive domarkonferenser.

•	auktorisation av domare.

•	avauktorisation och disciplinära åtgärder avseende 
domare.

Den som antas till domarutbildning för brittiska 
stående fågelhundar ska:

•	ha mångårig erfarenhet av jakt över brittiska stående 
fågelhundar.

•	deltagit i ett flertal jaktprov i ukl, ökl och skl.

•	fört hund till 1:a pris i ökl eller motsvarande i skl.

•	vid de jaktprov han/hon bevistat ovillkorligen visat 
ett klanderfritt uppträdande samt vara känd som en 
omdömesgill person.

•	tjänstgjort som kommissarie och provledare vid jaktprov.

För att få tjänstgöra och behålla sin auktorisation 
ska domare: 

•	vara medlem i SKK-organisationen. (Utländsk domare 
ska vara medlem i annan motsvarande av FCI erkänd 
kennelorganisation.) 

•	vara innehavare av vapenlicens och betalt statlig 
viltvårdsavgift enligt Jaktförordningen 1987:905 §49. 

•	aktivt bedöma hundar på jaktprov.

•	vara aktiv som deltagare på jaktprov.

•	medverka vid av FA/DURK anordnade konferenser.

En representant (auktoriserad domare) för varje specialklubb ingår i 
domarutbildningskommitté, FA/DURK, som har till uppgift att efter 
förslag , från lokalklubb, specialklubb eller från FA/DURK utse kandidater 
till domarutbildning.

Representant från respektive specialklubb ska av styrelsen ha mandat att 
godkänna de kandidater FA/DURK enats om. FA/DURKs beslut ska 
vara enhälligt och mot detta finns ingen appell.

De kandidater man enats om tillfrågas och kallas skriftligen av FA/DURK.

11.1 Utbildningens omfattning:
En utbildningsplan upprättas av FA/DURK avseende varje domarelev. 
Planen ska innehålla de grundläggande krav som ställs i FA’s och SKK’s 
regler och anvisningar. Utbildningsplanen beskriver samtliga delar som 
ska ingå i utbildningen från att bli antagen som domarelev, teoriblock, 
elevtjänstgöringar och examination. Utbildningsplanen kan dessutom 
omfatta ytterligare utbildningar eller prov. Till exempel det som bedöms 
vara ett kompletterande krav i utbildning av den enskilde eleven.

Samtliga delmoment ska vara genomförda och godkända av FA/DURK.



17

11.2 Tjänstgöring för domarelev
1. Utbildningen omfattar fem godkända elevtjänstgöringar varav minst en i 
skl och för minst tre olika tjänstgörande domare.

2. Elevtjänstgöring ska göras i parti omfattande minst 10 hundar. För 
att elevtjänstgöring ska godkännas ska den omfatta ett flertal jaktbara 
situationer. Prissättning ska ingå.

3. Elev ska visa mycket goda kunskaper om gällande provregler och 
anvisningar.

4. Elev bedömer enskilt de deltagande hundarna och ska efter provets slut 
avlämna skriftligt omdöme. 

5. Elev är skyldig att svara på tjänstgörande domares frågor och ska efter 
anmaning öppet ge sitt omdöme om hundarna.

6. Elev äger rätt att rådfråga och ställa frågor till tjänstgörande domare 

7. Elev får inte påverka provets uppläggning eller hundarnas bedömning.

8. Tjänstgörande domare avger enligt särskilt schema skriftligt omdöme 
över elevtjänstgöring till FA/DURK senast 14 dagar efter provet.

11.3 Domarutbildning kan avbrytas
1. Om elev underkänts vid någon tjänstgöring.

2. Om elev visar bristande kunskaper avseende regler, anvisningar och 
bedömning av hundar.

3. Om elev genom klandervärt uppförande visat tecken på olämplighet.

4. FA/DURK kan kalla till förnyad tjänstgöring då elev underkänts men 
ändå visat tecken på lämplighet.

11.4 Auktorisation

FA/DURK kallar till domarexamination och auktoriserar domarelev 
snarast efter fullgjord examination och uppdaterar domarlista med 
domarens kontaktuppgifter.

Nyutexaminerad domare ska efter auktorisation inom de två följande 
kalenderåren genomföra sex provdagar i kvalitetsklass med parsläpp och 
en provdag i konkurrensklass med parsläpp tillsammans med en annan 
domare. Avvikelser ska godkännas av FA/DURK

Redovisning av domarens utförda provdagar bifogas ansökan, till FA/
DURK, om att enskilt få bedöma hundar i konkurrensklass. FA/DURK 
kan besluta om krav på ytterligare provdagar i kvalitetsklass, provdagar 
i konkurrensklass tillsammans med en erfaren domare eller annan 
kompletterande utbildning.

11.5 Domare auktoriserad av annan organisation än 

FA
Domare som är auktoriserad av annan organisation än FA kan 
auktoriseras av FA/DURK som svensk jaktprovsdomare om FA/DURK 
anser att domaren är lämplig och innehar erforderlig kompetens. FA/
DURK kan besluta om komplettering av domarens teoretiska och/eller 

praktiska utbildning.

Exempelvis; enligt NKK så ska domare som är auktoriserad i Norge 
och flyttar till Sverige ansvara för att flytta sin auktorisation till Sverige. 
Domaren ska vara auktoriserad i det land domaren bor i. Domaren 
avauktoriseras i Norge efter tre år med automatik.

11.6 Domares engagemang
Domare som inte bedömt hundar under tre på varandra följande 
kalenderår kan komma att stängas av som aktiv domare. 

Domare som under lång tid inte är aktiv som deltagare på jaktprov kan 
komma att stängas av som aktiv domare. 

Domare som inte deltagit på två på varandra följande 
jaktprovsdomarkonferenser kan komma att stängas av som aktiv domare.

Domare som inte medverkat på jaktprovsdomarkonferens ska via FA/
DURK uppdatera sig i tillämpning av nytt regelverk och övrig information 
från konferens innan fortsatt bedömning av hundar får ske.

FA/DURK beslutar hur domares avstängning pga ovan ska hävas. 
Exempelvis genom tjänstgöring för särskild anvisad domare, genomgång av 
svenska regelverket etc.

11.7 Avauktorisation och disciplinära åtgärder
FA/DURK ansvarar för att domare avauktoriseras.

Domare kan själv begära att avauktoriseras

FA/DURK ansvarar för disciplinära beslut vad avser domare. 

11.8 Honnörsdomare
En domare kan hos FA/DURK anhålla om eller av FA/DURK erbjudas 
att utses till honnörsdomare. Den som utses till honnörsdomare avtackas av 
FA via brev.

Utmärkelsen utdelas i samband med ett för domaren lämpligt tillfälle 
(till exempel jaktprovsmiddag eller special/lokalklubbs årsmöte. 
Honnörsdomare uppmärksammas i Avance.

Honnörsdomare kan bedöma hundar i apporteringstest.

Honnörsdomare kan anlitas/medverka vid domarkonferenser och 
utbildning.
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12. REGLER FÖR SÄRSKILT 
APPORTERINGSTEST
Apporteringstestets ändamål är att testa deltagande hundars 
elementära förutsättningar för apportering och lämplighet vid 
eftersök av skadad eller död fågel.

Apporteringstest enligt dessa bestämmelser anordnas av 
special- eller lokalklubbar anslutna till FA.

Personer med rätt att döma Särskilt apporteringstest utses av 
respektive special- och lokalklubb och auktoriseras av FA.

Rätt att delta har brittiska fågelhundar äldre än nio (9) 
månader. 

Arrangerande klubb har rätt att vid behov begränsa antalet 
deltagare. 

Endast en klass förekommer. 

Kvalitetsbedömning tillämpas.

Vid testet tilldelas endast bedömningen Godkänd eller Ej godkänd.

För Godkänd ska hunden effektivt söka, finna och avlämna minst tre av 
fyra fåglar och i funnet skick avlämna dem i förarens hand. Lämpligaste 
viltslag är jaktbar fågel av god kvalitet godkänd av domaren. Även andra 
fågelarter kan användas. Frusen eller torkad fågel godkänns ej.

Testets genomförs i relativt öppen terräng med god överskådlighet. 
Sökområdet ska vara cirka 50x50 meter. Tre skott ska avlossas och fyra 
fåglar ska användas.

Vid utplacering av fågel ska hunden, kopplad, ges möjlighet att se när två 
fåglar kastas i samband med skott. Två fåglar utlägges därefter diskret 
så att hunden inte kan observera var de placeras. I samband med detta 
avlossas det tredje skottet.

Apporteringen påbörjas först när samtliga fyra fåglar är utlagda.

Föraren får röra sig inom sökområdet längs en tänkt mittlinje och genom 
uppmuntran hjälpa och påverka sin hund.


