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Ändringsförslag för jaktprovsbestämmelser spaniels att gälla 2017-2022
Röd text nuvarande skrivning. Blå text förslag till ny skrivning

§ 2 Klassindelning
Öppenklass (Ökl.) För hundar som uppnått 9 månaders ålder och som inte tidigare erhållit
1:a pris i klassen, samt har blivit godkänd vid vattenprov enligt § 8.

Segrarklass (Skl.) För hundar som erhållit 1:a pris i öppenklass.
I båda klasserna lottas hundarna oberoende av ras, kön eller avdelningstillhörighet.

Öppenklass (Ökl.) För hundar som uppnått 9 månaders ålder och som inte tidigare erhållit
1:a pris i klassen

Segrarklass (Skl.) För hundar som uppnått 9 månaders ålder
Före start i öppen och segrarklass skall hund blivit godkänd vid vattenprov enligt § 8
I båda klasserna lottas hundarna oberoende av ras, kön eller avdelningstillhörighet. I segrarklass
lottas hundar som tidigare premierats i segrarklass eller erhållit första pris i öppenklass in före
övrigt anmälda hundar.

§ 4 Fältprov - upplägg och genomförande

c. Max antal startande hundar per klass och dag är vid parsläppsprov 18 st och vid
enkelsläppsprov 12 st. Minimiantal startande i segrarklass är 8 st om inte HS utgett särskild
dispens.
c. Max antal startande hundar per klass och dag är vid parsläppsprov 18 st och vid
enkelsläppsprov 12 st. Minimiantal startande i segrarklass är 12 st om inte HS utgett särskild
dispens.

Specifika anvisningar för enkelsläppsprov:
Nuvarande text saknas
Vid enkelsläppsprov ska hundar alltid prövas i minst två släpp för att kunna premieras. Hundarna
prövas en och en i nummerordning. De hundar som inte blivit diskvalificerade prövas i ett andra
släpp också det i nummerordning.

§ 8 Vattenprov
Vattenprovet avser att pröva hundens förmåga att i vattenvegetation och på djupt vatten finna
och apportera fågel.
Vid Vattenprovet kastas omedelbart efter skott, and- eller måsfågel in i vattenvegetation.
Avstånd mellan platsen där hund och förare befinner sig och nedslaget ska vara ca.40 meter.
Hunden ska ha möjlighet att se fågeln i luften. Fåglarna ska för samtliga hundar vara utkastade
på ungefär samma plats. Fåglarna ska vara av god kvalitet. Passat eller otinat vilt får inte
förekomma.
Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden, ska i sidled vara anvisat. Fågeln ska
avlämnas till föraren på anvisad plats ca 5 meter från strandkant. Hunden tillåts arbeta så länge
domaren anser hundens arbete meningsfullt.
Skottet ska avlossas från land. Skytten ska vara placerad så att hundens markering underlättas.
Vattenprov bedöms endast som Godkänd (G) eller Icke Godkänd (IG).
Krav för godkännande: Att hunden frimodigt går i vatten, visar god förmåga att ta sig fram i
vattenvegetation och apporterar fågeln till föraren samt inte uppvisar några av de
diskvalificerande fel som anges i § 6.

Särskilt vattenprov
Vid provet skall minst två (2) förare och hundar delta. Anmälan insändes till avdelningen,
som fördelar provplatser i mån av tillgång. Deltagande hund skall vara anmäld till provet
senast tre (3) dagar före startdag.

Vattenprovet avser att pröva hundens förmåga att på djupt vatten finna och apportera fågel. Vid
Vattenprovet kastas, omedelbart efter skott, and- eller måsfågel från land ut på blankvatten.
Avstånd från nedslaget till strandlinjen ska vara ca.15 meter. Fåglarna ska för samtliga hundar
vara utkastade på ungefär samma plats. Fåglarna ska vara av god kvalitet. Passat eller otinat vilt
får inte förekomma.
Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden, ska i sidled vara anvisat. Fågeln ska
avlämnas till föraren på anvisad plats ca 5 meter från strandkant. Hunden tillåts arbeta så länge
domaren anser hundens arbete meningsfullt.
Skottet ska avlossas från land. Skytten bör vara placerad så att hundens markering underlättas.
Vattenarbetet bedöms endast som Godkänd (G) eller Icke Godkänd (IG).
Krav för godkännande: Att hunden frimodigt går i vatten och apporterar fågeln till föraren samt
inte uppvisar några av de diskvalificerande fel som anges i § 6.

Vid provet skall minst två (2) förare och hundar delta

§ 9 Nybörjarprov
För hundar som uppnått 9 månaders ålder. Hundar som startas i Nybörjarprov A ska vara
godkända vid vattenprov enligt § 8.

Upplägg och genomförande
Nybörjarprovet innehåller två arbetsmoment, fältarbete och vattenarbete. Nybörjarprov kan
genomföras med eller utan vattenarbete. Om Nybörjarprovet genomförs utan vattenarbete
måste hundar som skall godkännas komplettera med godkänt vattenarbete. Vattenarbete kan
arrangeras som ett fristående provtillfälle.
UTGÅR

Vattenarbete - upplägg och genomförande Vattenarbetet avser att pröva hundens
förmåga att på djupt vatten finna och apportera fågel. Vid Vattenprovet kastas, omedelbart efter
skott, and- eller måsfågel från land ut på blankvatten. Avstånd från nedslaget till strandlinjen ska
vara ca.15 meter. Fåglarna ska för samtliga hundar vara utkastade på ungefär samma plats.
Fåglarna ska vara av god kvalitet. Passat eller otinat vilt får inte förekomma.
Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden, ska i sidled vara anvisat. Fågeln ska
avlämnas till föraren på anvisad plats ca 5 meter från strandkant. Hunden tillåts arbeta så länge
domaren anser hundens arbete meningsfullt. Hunden får hållas i koppel vid skott.
Skottet ska avlossas från land. Skytten bör vara placerad så att hundens markering underlättas.
Vattenarbetet bedöms endast som Godkänd (G) eller Icke Godkänd (IG).
Krav för godkännande: Att hunden frimodigt går i vatten och apporterar fågeln till föraren
UTGÅR

Nybörjarprov - prissättning
På Nybörjarprovet tillämpas kvalitetsbedömning med två prisnivåer Godkänd (G) och Icke
Godkänd (IG). Hundarna poängsätts efter en 5-gradig skala på varje provad egenskap där lägst 2
poäng är godkänt för den provade egenskapen. En provad hund erhåller priset Godkänd (G) om
alla provade egenskaper poängsatts med lägst 2 poäng, och om/när hunden är godkänd i
nybörjarprovets vattenarbete.
Text med gul understrykning utgår
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Championatsregler att gälla 2017-2022

SE J(J)CH
Två certifikat från segrarklass på jaktprov. Alternativt ett certifikat plus två certifikatkvalitet. En av
meriterna skall ha erhållits vid parsläppsprov.
Övergångsregler
Förstapris erhållna i elitklass innan 2012-01-01 motsvarar meritvärdet certifikatkvalitet.
Två certifikat från segrarklass på jaktprov. Alternativt ett certifikat plus två certifikatkvalitet. Högst en
merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas.

SE JCH
Två certifikat från segrarklass på jaktprov. Alternativt ett certifikat plus två certifikatkvalitet. En av
meriterna skall ha erhållits vid parsläppsprov. Lägst 2:a pris eller betyget Good, vid
kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.
Övergångsregler
Förstapris erhållna i elitklass innan 2012-01-01 motsvarar meritvärdet certifikatkvalitet.
Två certifikat från segrarklass på jaktprov. Alternativt ett certifikat plus två certifikatkvalitet. Högst en
merit från enkelsläppsprov får tillgodoräknas. Lägst 2:a pris eller betyget Good, vid
kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

SE U(U)CH
Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Ett certifikat ska ha utdelats efter att hunden
fyllt 24 månader.

SE UCH
Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Ett certifikat ska ha utdelats efter att hunden
fyllt 24 månader.
Därutöver krävs godkänt Nybörjarprov A.
Meritkrav för deltagande i jaktklass på utställning
Godkänt Nybörjarprov A.
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RoA
Nuvarande skrivning i röd skrift. Förslag till ny skrivning i blå text.

2.2 Ansökningsförfarande
Jaktansvarig i arrangerande klubb anmäler provet till SSRK Hs enligt följande:
• Vårens Vattenprov och Nybörjarprov senast 30 november.
• Fältprov samt höstens Vattenprov och Nybörjarprov senast 15 mars.
• Provmöjligheter som tillkommer efter ovan nämnda datum ska omgående anmälas till SSRK Hs.
Dock får inga prov genomföras som inte anmälts till SSRK Hs samt annonserats i SSRK-Prov
senare än 30 dagar innan provdatum.

2.2 Ansökningsförfarande
Jaktansvarig i arrangerande klubb anmäler provet till SSRK Hs enligt följande:
• Vårens Nybörjarprov senast 31 januari.
• Fältprov samt höstens Nybörjarprov senast 31 maj
Vattenprov anmäls löpande.
• Provmöjligheter som tillkommer efter ovan nämnda datum ska omgående anmälas till SSRK Hs.
Dock får inga prov genomföras som inte anmälts till SSRK Hs samt annonserats i SSRK-Prov
senare än 30 dagar innan provdatum.

