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Jaktprovsbestämmelser för 
retriever (A-prov)

Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, 
curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, 
labrador retriever, nova scotia duck tolling retriever och ir-
ländsk vattenspaniel. 

Allmänna bestämmelser för utställningar, 
prov och tävlingar

Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och special-
klubbar 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 FCI återfinns på SKKs webbplats 
(www.skk.se)
Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambok-
förda) 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 SKKs stadgar, samt be-
stämmelser som utfärdats av myndighet.
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och täv-
lingar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av 
hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsam-
ma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden 
och andra djur. 
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga ar-
rangemang inom SKK-organisationen. 
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påver-
kas av otillbörliga förhållanden.
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Det åligger deltagare och funktionär att handla eller upp-
träda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK 
eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställ-
ning 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 undersök-
ningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll 
av doping och andra otillbörliga förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfär-
dat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveri-
ges 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, an-
ledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera 
dess utseende. Intyg  i original ska alltid medtas vid utställ-
ning. 
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-or-
ganisationen eller som av nordisk kennelklubb eller FCI av-
stängts 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 per-
son 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 på-
gående utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att 
SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundä-
gare 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, 
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prov eller tävling ägts av person som av SKKs Disciplin-
nämnd 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 avse-
ende 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 ål-

der.
• 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 vaccinationsbestäm-
melser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dess-
utom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainflu-
ensa (kennelhosta).

2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställ-
ning, officiellt prov eller tävling (gäller även blandras och 
oregistrerad hund).
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ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom im-
plantat 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 del-
ta med microchipmärkt hund oavsett om arrangören beslutat 
om tatuering.
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställ-
ning, 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 hun-
den 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 funk-
tionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, 
prov- eller tävlingsledare, domare, ringsekreterare, instruk-
tör 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 gäl-
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ler skada som förorsakats av hund under pågående utställ-
ning, 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, tjäns-
teman 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 klubborga-
niserad 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 funktio-
närer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på sär-
skild blankett, skriftligen till SKK rapportera då hund under 
utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet vi-
sat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören 
att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgö-
rande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, 
instruktör samt figurant vid prov.
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6.  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.

Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte del-
ta. 
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 ka-
rantänsvistelse.

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

Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling 
eller utställning och inte heller införas på provområdet.

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med na-
turlig hellång svans
Födda före 1 januari 2008:
- 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 ang-
es i inledningen till allmänna bestämmelser kan uppvisas 
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i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på 
utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
Prov, tävling och mentalbeskrivning
- Hund född i land där svanskupering var tillåten när den fö-

retogs eller som har  svanskuperats av veterinärmedicinska 
skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får 
delta på prov, tävling och mentalbeskrivning.

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

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 ut-
seende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjuk-
dom.
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrif-
ter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS 
2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa före-
skrifter.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar 
och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen i Na-
tionellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler 
för dispensansökan från SKK-organisationens dopingregle-
mente. 
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behand-
ling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan inne-
bära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov 
eller tävling.
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Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning be-
stämt 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

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 all-
männa 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 med-
ges inte dispens för deltagande vid prov, tävling eller utställ-
ning.                                                                                       
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behand-
ling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för 
deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för 
hund. 
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§ 1   Ändamål
Jaktprovens ändamål är att under jakt bedöma deltagande 
hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet. 

§ 2  Organisation och godkännande
Officiella jaktprov enligt dessa bestämmelser anordnas av 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben. Domare samt tid och 
plats för prov ska godkännas och fastställas av SSRK:s hu-
vudstyrelse samt anmälas till SKK.
Kommissarie, provledare och jaktledare ska utses vid alla av 
SSRK godkända prov. 
Provledare och jaktledare kan vara samma person.
a. Domare ansvarar för att provet genomförs enligt gällande 

bestämmelser. Tjänstgörande domare får inte vara skytt 
under pågående prov. Domare ska vara medlem i SSRK 
eller i motsvarande utländsk klubb.

b.  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 inne-
fattas av utsatt vilt. Om så är fallet är det domarens skyl-
dighet att via arrangören förvissa sig om att utsättningen 
har skett i enlighet med SVENSKA KENNELKLUBBENS 
RIKTLINJER OCH RÅD FÖR UTSÄTTNING AV FÅGEL 
INFÖR JAKTPROV OCH TRÄNING MED APPORTE-
RANDE-, STÅENDE- OCH STÖTANDE FÅGELHUN-
DAR SAMT BESTÄMMELSER OM SÄRSKILD APPOR-
TÖR.

 I de fall domaren/na under pågående prov uppenbart fin-
ner att viltutsättningen inte följer SKKs policy, är domaren 
skyldig att efterhöra med provledningen om det finns an-
nat markavsnitt/provområde där SKKs policy kan efterle-
vas. 



12

 I de fall detta kan ske, ska domaren i samråd med, prov-
/tävlingsledare byta område för att slutföra provet. Om 
sådan möjlighet inte finns har domare skyldighet att av-
bryta provet.

c. Kommissarie ansvarar för att katalog och prislistor upp-
rättas. 

d. Provledaren ansvarar i samråd med domaren och jaktle-
dare för provets genomförande samt att jaktledaren an-
svarar för provets säkerhet.

e. Skyttar utses av arrangör eller jaktvärd.
f. Stewards utses av arrangören och har till uppgift att vara 

domarna behjälpliga med att kalla fram hundar till be-
dömning och att se till att nödvändig ordning upprätt-
hålls bland deltagare och eventuellt övriga närvarande.

g. Prov får ej inställas utan godkännande av huvudstyrel-
sen.

§ 3  Rätt att deltaga
Hund kan endast anmälas till en start per klass för varje ut-
annonserat jaktprov. Hund ska vid anmälningstillfället ha 
erhållit de meriter som krävs för start i den klass anmälan 
avser.

Krav på medlemskap 
• Hundägare skall vara medlem i SSRK eller i motsvarande 

utländsk klubb.
• Hundförare skall vara medlem i någon del av SKK-organi-

sationen eller i motsvarande utländsk klubb.
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Registreringskrav
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara re-
gistrerad i SKK.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset 
medfölja tävlingsanmälan.
I de fall ovanstående krav ej uppfylles kommer erhållna re-
sultat annulleras.
Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Endast 
registrerad hund kan tilldelas championat. För Svenskregist-
rerad hund gäller endast Svenska meriter.

Kryptorchid hund
Om deltagande hund är kryptorchid skall detta anges i pris-
listan.

Begränsat prov och lottning
Om deltagarantalet måste begränsas ska detta meddelas vid 
annonseringen av provet. Antalet deltagare bestäms av ar-
rangören och lottning ska ske omedelbart efter anmälningsti-
dens utgång. Lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdel-
ningstillhörighet. Arrangör har i samband med överanmält 
prov möjlighet att utse reserver.
Vid prov ska domare, aktuellt markägare eller representant 
för markägare, beredas plats för start med (1) egen hund. De 
kommissarier och provledare som tjänstgör inom avdelning-
en/rasklubben under aktuell provsäsong ska beredas plats 
vid ett provtillfälle med en hund.
Vid rasmästerskap och liknande arrangemang kan SSRKs Hs 
fatta beslut om förändrade begränsnings- och lottningsreg-
ler.
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§ 4  I provet får ej deltaga
a. Hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommis-

sarie.
b. Hund som tillhör tjänstgörande domare eller domaraspi-

rant.
c. Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgö-

rande domare eller domaraspirant under de senaste sex 
månaderna.

d. Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll 
har ej rätt att delta i den klass domaruppdraget gäller.

e. Tik som löper.
f. Hund som är utrustad med halsband, sele, täcke, bandage 

eller liknande föremål som anbringats på hunden. 
g. Hund, som har oläkta sår, visar hälta, har vattensvans eller 

annan fysisk skada som kan nedsätta dess arbetsförmåga.
h. Hund som under de senaste sex månaderna, före utställ-

ning, prov eller tävling ägts av person som av SKKs Dis-
ciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra 
eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, 
får inte delta. 

§ 5  Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsav-
giften ska ske enligt gällande anvisningar. 
Anmälningsavgiften återbetalas
a.  Om utlyst prov inställs.
b.  Om arrangören, av giltiga skäl, beslutar att ändra datum 

för provet, måste alla berörda personer informeras. Delta-
gare äger rätt att kräva anmälningsavgiften tillbaka inom 
åtta (8) dagar efter ett sådant tillkännagivande. I annat fall 
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gäller den tidigare inbetalda anmälningsavgiften för det 
nya fastställda provdatumet.

c.  Vid begränsat prov, till den som ej kan beredas plats.
d.  Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, skall 

intyg av veterinär eller av SSRK välkänd person vara ar-
rangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.

e.  För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär el-
ler av SSRK välkänd person ska vara arrangör tillhanda 
inom åtta (8) dagar efter provet.

f.  Om det finns skäl för att återbetala anmälningsavgift, har 
arrangören rätt att behålla av SSRK fastställd avgift för att 
kompensera sina administrativa kostnader. 

§ 6  Klassindelning

Kvalificeringsklass (KKL)
För hundar som erhållit ett 1:a pris i nkl på B-prov, där enbart 
vilt varit apporteringsobjekt.
Hund som tilldelats Ej godkänd vid två (2) tillfällen under 
samma provsäsong får ej deltaga mer under innevarande 
jaktår. 

Elitklass (EKL) 
För hundar som är utställda eller exteriörbeskrivna av auk-
toriserad domare samt erhållit Godkänt i KKL på A-prov alt. 
godkänt praktiskt jaktprov (eller meriter som i SKKs cham-
pionatsbestämmelser motsvarar det praktiska jaktprovet).
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§ 7  Provets uppläggning och genomförande 
samt bedömning

Vid A-prov ges en kortare muntlig kritik av de prövade hun-
darna som ska informera hundföraren om hundens förtjäns-
ter och eventuella brister, samt motivera det satta kvalitets-
priset.

Kvalificeringsklass (KKL)
Hund som står under bedömning ska arbeta i närheten av 
minst två andra hundar för att visa sin förmåga att arbeta med 
andra hundar utan att störa eller låta sig störas av dessa. 
Hund som måste avbryta provet på grund av skada, eller om 
antalet apporteringstillfällen inte medger tillräckligt bedöm-
ningsunderlag tilldelas omdömet KEP (kan ej prisbelönas).
Hundens arbete och uppträdande ska vara sådant att jakten 
inte störs. I inledningen av jakten får hunden hållas kopplad 
för att undvika risken att jakten blir störd.

Elitklass (EKL) 
Provet genomförs vid jakt på drivna eller sträckande fåglar 
där hundarna sitter på pass, och/eller vid uppflogs/upp-
språngsjakt där hundarna går på linje (trampjakt). Önskvärt 
är att hundarna provas såväl på pass som under fotgående 
på linje, samt i vatten. 
a.  Vid drivna eller sträckande fåglar placeras hundarna så 

att de ges bästa möjliga chans att markera. Är allt skjutet 
vilt dött bör hundarna skickas efter avslutat drev. Inträffar 
skadskjutningar, rekommenderas domaren att skicka en 
hund direkt. 

b.  Vid uppflogs/uppsprångsjakt (trampjakt) rör sig domare, 
de ekipage som är under bedömning samt skyttar framåt 
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på linje. När skott lossas stannar linjen upp och om vilt 
fällts sänds på domares order en hund för att apportera.

c.  Särskild apportör ska alltid finnas tillgänglig för eventu-
ella eftersök som inte kan genomföras med hundar som 
deltar i provet. 

Minst sex (6) hundar måste delta i provet för att resultatet ska 
kunna stambokföras.
Startordningen bestäms genom lottning. I den första om-
gången kallas deltagarna enligt denna startordning. Hun-
darna prövas gruppvis i nummerordning enligt de nummer 
de blivit tilldelade. 
Ingen hund blir utslagen innan den bedömts av två doma-
re, med undantag för hund som gjort diskvalificerande fel. 
Denna klass bedöms alltid av minst två domare med kategori 
A-auktorisation.

§ 8  Prissättning

Kvalificeringsklass (KKL)
Apporterat vilt ska, korrekt och oskadat av hunden, avläm-
nas till föraren. Avgörande för bedömningen ska vara det 
helhetsintryck domaren har av hundens arbete, allmänna 
effektivitet samt vilken kapacitet den har som apportör i 
varierande situationer. I denna klass bedöms hunden vara 
Godkänd eller Ej Godkänd
För bedömningen Godkänd krävs att hunden genomför pro-
vet på ett övertygande sätt. 

Elitklass (EKL) 
I elitklassen tillämpas konkurrensbedömning där placerade 
hundar rangordnas.
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Hund som måste avbryta provet på grund av skada, eller om 
antalet apporteringstillfällen inte medger tillräckligt bedöm-
ningsunderlag tilldelas omdömet KEP (kan ej prisbelönas).
I denna klass ska domarna utse de bästa hundarna med verk-
lig viltfinnarförmåga, bra temperament, bra markeringsför-
måga, bra näsa, initiativ, samt mjuk mun och god samarbets-
vilja. 
Förarinsatsen ska enbart ses som nödvändigt komplement 
till dessa egenskaper, för att hunden ska visa stadga vid för-
flyttningar och på pass, och för att den villigt ska låta sig diri-
geras till vilt som den inte kunnat markera vid nedslaget. 
Den idealiska retrievern är uppmärksam, lugn och tyst på 
pass utan att föraren behöver ingripa. Hunden ska noga mar-
kera fallet vilt, och sedan ha ett gott minne av nedslagsplat-
sen.
När hunden skickas att apportera ska den visa söklust, initia-
tiv, bra näsa och viltfinnarförmåga. Den får inte vägra någon 
sorts terräng och den ska villigt gå i vatten. Den ska visa sam-
arbetsvilja och arbeta i god kontakt med sin förare, utan att 
för den skull vara alltför beroende av denne.
När hunden lokaliserat viltet ska detta apporteras snabbt, 
korrekt och med mjuk mun samt lämnas till förarens hand.
I tillämpliga delar gäller jaktprovsbestämmelserna för B-
prov.
a. Grava fel (alfabetisk ordning) 
• alltför beroende av föraren
• dåligt fotgående
• dålig lydnad och/eller onödig störning av mark
• högljudd ”handling”
• långsamt arbete och/eller saknar initiativ
• orolig på pass och kräver förarens uppmärksamhet
• slarvig apportering
Har hunden gjort ett gravt fel kan den inte placeras. 
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b. Grava fel som innebär att domaren avbryter prövningen
• eye-wipe
• first dog down
Definition av en eye-wipe: En icke utnyttjad möjlighet att finna 
och apportera ett vilt, vilket, under likartade förhållanden, 
hämtas av en annan hund eller hämtas för hand av domarna 
eller på domarnas order.
Definition av first-dog-down: En icke utnyttjad möjlighet att 
finna och apportera ett skadat eller förmodat skadat vilt (som 
bedömts möjligt att lokalisera). Hunden måste ha markerat 
viltet och skickats direkt. Viltet hittas inte vare sig av den 
först skickade hunden eller av någon annan hund eller häm-
tas för hand av domarna eller på domares order.

c. Diskvalificerande fel (alfabetisk ordning) 
• aggressivitet
• apportvägran
• fysisk kontakt med hunden 
• gnäll eller skallgivning
• hård mun
• ostadga (running in) 
• skotträdsla
• två grava fel (se § 8 a eller b)
• ur hand, förföljer vilt eller söker med vilt i munnen
• viltbyte
• vägrar gå i vatten
För att erhålla merit får inte hunden ha gjort ett diskvalifi-
cerande fel 
Definition av running in: Om hunden utan tillåtelse lämnar sin 
plats i avsikt att apportera och därvid kräver förarens ingri-
pande för att stoppas.
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d. Prissättning
• Vid A-prov ges en kortare muntlig kritik av de prövade 

hundarna.
•  Prisvärda hundar erhåller kvalitetspris, 1:a, 2:a eller 3:a.
•  De fyra bästa placerade hundarna rangordnas.
•  Hund, som erhåller 1:a i EKL kan tilldelas Certifikat och 

övriga placerade hundar CK, under förutsättning att de ut-
fört ett utmärkt arbete av högsta kvalitet.

• Minst 5 apporterings- tillfälle skall ges till hund som har 
möjlighet att erhålla Certifikat/CK.

• Hund som utesluts på grund av § 8 b kan tilldelas omdö-
met NC (non classified).

• Hund som utesluts på grund av diskvalificerande fel till-
delas omdömet 0 pris.

• Hund som måste avbryta provet på grund av skada, eller 
om antalet apporteringstillfällen inte medger tillräckligt 
bedömningsunderlag tilldelas omdömet KEP (kan ej pris-
belönas).

§ 9  Anvisningar för hundförare
Hundförare ska känna till jaktprovsbestämmelserna.
Det hör till god ton att man ej under pågående prov diskute-
rar domslut med tjänstgörande domare eller offentligt kriti-
serar bedömning under eller efter provet.
Det är förbjudet att aga hund. Brott mot bestämmelsen med-
för uteslutning från provet.
Hundföraren bör sträva efter att föra sin hund så att den ar-
betar med glädje och villighet.
Kommando och signaler ska vara lågmälda och förekomma 
sparsamt.
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Fysisk kontakt med hunden i syfte att lugna eller korrigera 
denna är ej tillåten. Dressyrhjälpmedel som hunden kan för-
knippa med olust eller aga är ej tillåtet under provet.
Hundar och förare ska vara vid samlingen på utsatt tid och 
sedan fortlöpande stå till domarnas förfogande. I annat fall 
utesluts ekipaget från provet.
Såvida ingenting oförutsett inträffar måste hunden ha sam-
ma förare under hela provet.

§ 10  Protest  
Domslut kan ändras i följande fall.
a. Om fel av teknisk art begåtts.
b. Om hunden ej haft rätt att delta enligt gällande bestäm-

melser.
Deltagare kan således ej protestera mot domarens bedöm-
ning och fria skön.

Frågan om ändring av domslut prövas:
c. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det 

klandrande resultatet.
d. Efter anmälan från provledningen eller från den domare 

som fattat beslutet.
e. Efter beslut av SSRK/SKK att av annan anledning ta upp 

fråga om ändring av visst domslut.
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till 
provledaren innan provet avslutas samma dag som det klan-
drande domslutet meddelades och vara åtföljd av protestav-
gift motsvarande dubbel anmälningsavgift.
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Om protesten lämnas in av någon som ej är berättigad till 
detta eller om protesten ej är åtföljd av fastställd protestav-
gift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas 
av provledaren.
Provledaren avgör efter hörande av domare om protesten 
kan anses befogad. Godkännes protesten ändras hundens 
pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden, och pro-
testavgiften återbetalas.
Om godkännande av protesten medför att hundens pris ut-
går ur resultatlistan, återbetalas förutom protestavgiften, 
också anmälningsavgiften.
Den provdeltagare som berörs av provledares/tävlingsleda-
res beslut kan överklaga till SSRKs styrelse. Överklagandet 
ska ske skriftligt och ska ha inkommit till styrelsen senast två 
veckor efter dagen för provledningens beslut.
Ändring i resultatlista kan ske inom två år från provtillfället. 
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Anteckningar


