SSRKs styrelse, genom Spanielkommittén, har arbetat fram ett förslag till förändringar i
jaktprovsbestämmelser för spaniel. Efter den genomgripande förändringen i bestämmelserna
som gjordes 2012 anser vi att det inte finns behov av några radikala förändringar. De förslag
till förändringar som förmedlas här har diskuterats med raskubbar, avdelningar, jaktprovsdomare, deltagare och uppfödare.
Nedan presenteras fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS § 37/2015

Jaktprovsbestämmelser för spaniel
Gällande för amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel, engelsk springer
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Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt
avtalsanslutna rasklubbar.
Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov
och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK
anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Eventuella
ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs
webbplats (www.skk.se)
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats
av myndighet.
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl arrangör som
ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador
på människor, den egna hunden och andra djur.
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.
Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar
eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling
inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte
heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.
Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan
föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se
exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med
för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer,
beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och
om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid
utställning. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk
kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller som på
grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov eller tävling.
Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på
utställning. Detta gäller även person som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående
utredning i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet
i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling inte visas/förs av person
som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller inneha djur.
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Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som
av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund
vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.
Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas
championat.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask
(Echinococos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
•

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

•

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

•

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlingsoch/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling (gäller
även blandras och oregistrerad hund).
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISOstandard 11784 och 11785.
Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang.
Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett
om arrangören beslutat om tatuering.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att
tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.

3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det
ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte
kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga
omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
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Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad
aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild
blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande
veterinär, prov- eller tävlingsledare, domare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.
Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan
uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som
förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit
en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.

4. Force majeure
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på
grund av force majeure.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som
orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller
funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar
för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett
oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt
mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området.
Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK
rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat
oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig
vid arrangemanget.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller
tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.

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.
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Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka,
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans
med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.
Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63
dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett
resultatet av valpningen.

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

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans
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, prov, tävling och mentalbeskrivning.
Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa
en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till
allmänna bestämmelser kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på
utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning.
Prov, tävling och mentalbeskrivning
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 mentalbeskrivning.
Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov,
tävling eller mentalbeskrivning.
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, prov,
tävling eller mentalbeskrivning. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om
valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken.
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Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att
utförseln inte skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om synnerliga
skäl föreligger.

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt
sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende,
prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och
tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom
SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för
dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om
vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell
doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa
aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan
föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.
Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingreglemente för
hund.

Kastrerad hanhund / tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller
utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i
enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före kastrationen
men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade och belägna
testiklar före operationen.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid
prov, tävling eller utställning.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges
generell dispens för deltagande.
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Inledning
Dessa regler är författade utifrån principen att domaren bedömer hundens prestation den aktuella
provdagen. Hundens prestation beror på såväl genetiska som förvärvade egenskaper samt hur väl
föraren utvecklat och under provet utnyttjar dessa egenskaper.

§ 1 Fältprov - ändamål
Fältprovets ändamål är att under jägarmässiga former, utifrån deltagande hundars prestationer,
bedöma deras jaktliga kvaliteter till ledning för avelsarbetet.
Genom dessa prov stimuleras arbetet för att avla spaniels med stadigt förbättrad kvalitet.
Därigenom ges småviltsjägarna säkrare skottillfällen och effektivare eftersökshundar i syfte att
minimera viltets lidande.

§ 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.

§ 3 Fältprov – Allmänt
Fältarbete
a. En spaniels viktigaste arbete är att jaga för att finna vilt och därefter stöta det inom håll
från föraren. En spaniel ska alltid arbeta inom sådant avstånd att föraren, med ett
hagelvapen, säkert kan fälla viltet som hunden presenterar. En spaniel ska söka av marken
så väl att den inte missar vilt i marken den arbetat i.
b. Under detta arbete, bedöms viltfinnarförmåga, fart, stil och om möjligt mod. En spaniel
ska utan tvekan genomsöka svår terräng med bibehållen god kontakt med sin förare. I
korthet ska den vara spännande och ett nöje att betrakta. Den ska visa god marktäckning
med ett minimum av hjälp från sin förare. Om allt annat är likvärdigt ska den stilfulla
hunden premieras högst, men domaren/domarna ska alltid vara övertygad om att den
snabba stilfulla hunden också är den bästa viltfinnaren. Det bör också beaktas att olika
spanielraser delvis har olika arbetssätt.
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c. Vindriktningen har en avgörande betydelse för det sätt som hunden arbetar i marken. I
motvind ska hunden söka av marken systematiskt med ett marktäckande zick-zack format
mönster i alla de partier som kan hålla vilt. Med vinden i ryggen kan det bli annorlunda.
En hund vill ofta gå ut ordentligt för att sedan arbeta tillbaka mot föraren. Även arbete i
sidvind påverkar den erfarna hundens arbetssätt. Domarna måste reglera farten i linjen för
att ge hunden möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt i förhållande till vinden.
d. Under söket ska hunden normalt ignorera löpor. Upprepat arbete på löpor är ineffektivt
och kan resultera i att hunden går förbi vilt. Förmågan att följa en löpa efter påskjutet vilt
ska däremot alltid premieras.
e. Hundens arbete ska erbjuda skottillfällen åt jägaren och hunden får därför inte ta oskadat
vilt i legan. Allt vilt taget av hunden under söket måste apporteras till föraren och
överlämnas till domaren för avlivning. Efter att domaren undersökt viltet ska hunden
uteslutas om det inte finns förmildrande omständigheter som t.ex. att domaren bedömer
att viltet var skadat sedan tidigare.
f. Om en hund kort stannar upp innan stöten ska detta betraktas som en förfining.
g. En hund ska stanna vid stöt, uppflog/uppsprång och skott, men om den förflyttar sig för
att kunna markera nedslaget, visar detta på intelligens och ska premieras.
Apportarbete
a. En spaniel ska apportera snabbt, leverera fort och avlämna mjukt till förarens hand. En
hund som jagat länge ska dock inte belastas om den byter grepp under inleveransen.
b. En hund ska i normalfallet inte skickas på en lång omarkerad apport utan ekipaget ska tas
inom rimligt avstånd från platsen där viltet föll. Finns det en chans att hunden markerat
kan hunden skickas från sin aktuella position varefter domaren tar med sig föraren till en
lämplig plats där denne, vid behov, kan dirigera hunden.
c. Om en eller två hundar har prövats och misslyckats att finna ett fällt vilt, och om domarna
sökt av det aktuella terrängavsnittet, ska linjen fortsätta fram i marken. Skulle någon
annan hund finna det döda eller skadade viltet i anslutning till det tidigare avsökta
området, kan detta betraktas som ett diskvalificerande fel för de tidigare prövade
hundarna.
d. God markeringsförmåga är avgörande för en apporterande hund som inte ska störa ojagad
mark mer än nödvändigt. Domare ska premiera hundar som går direkt till nedslagsplatsen
och löser uppgiften. På samma sätt ska förmågan att ta en linje efter en påskjuten hare,
kanin eller fågel värderas högt.
e. En bra viltfinnande hund ska inte förlita sig på föraren för att hitta vilt, den ska dock vara
lydig och lyhörd för förarens signaler när det är nödvändigt. Hundar som visar
viltfinnarförmåga och initiativförmåga under apportarbetet ska premieras högre än hundar
som måste bli dirigerade till apporten. Vanligtvis kräver en bra hund mindre dirigering.
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§ 4 Fältprov - upplägg och genomförande
a. Ett fältprov ska genomföras så nära som möjligt till normal jakt över spaniels.
b. En förutsättning för att en hund ska kunna premieras är att hunden har stött vilt och att
nyskjutet vilt har apporterats.
c. Max antal startande hundar per klass och dag är vid parsläppsprov 18 st. och vid
enkelsläppsprov 12 st. Minimiantal startande i segrarklass är 10 st. vid parsläppsprov och
6 st. vid enkelsläppsprov.
d. Provledaren ska samarbeta noga med jaktledaren som har planerat vilken mark som ska
användas.
e. Domarna ska via jaktledaren informera sig om viltsituationen och utifrån detta planera hur
mycket vilt som önskas för varje hund. Domarna ska också försäkra sig om att det finns
en särskild apportör för eftersök av vilt som inte apporterats av de prövade hundarna.
f. Domarna ska vara noggranna med säkerheten för hundarna och ska inte kräva att de
utsätts för fara, t ex farlig taggtråd, isbelagda vatten, oövervakade vägövergångar eller
andra hinder. Domarna är skyldiga att ta nödvändig hänsyn till hundarnas säkerhet
samtidigt som det är förarnas skyldighet att säkerställa att hundarna är tillräckligt bra
tränade för de situationer de kan utsättas för under ett prov. När det gäller
ansvarsförhållandena vid provet hänvisas till § 16
g. Varje hund följs av minst två skyttar som ska ha stor erfarenhet av jakt över spaniels.
Skyttarna får instruktioner av domarna om placering, hur mycket vilt som ska fällas och
när detta skall ske.
h. Domarna ska i Segrarklass och vid mästerskap instruera skyttarna att inte skjuta direkt
över hundar som är ute på apportarbete. I öppenklassen ska domarna instruera skyttarna
att helt avstå från att skjuta när en hund arbetar på en apport.
i. Allt skadat vilt ska lämnas till domarna för avlivning så fort som möjligt. Skadat vilt ska
om möjligt apporteras före dött vilt. Om vilt inte kan apporteras ska domarna överlämna
denna uppgift till ett särskilt eftersöksekipage. Om vilt skjuts väldigt nära en hund vilket
gör apporten till mindre värd ur bedömningssynpunkt kan apporten erbjudas annan hund.
j. Förare ska få instruktioner varifrån de ska skicka hunden samt få en rimlig angivelse om
var viltet föll. Om hundarna som har prövats på en apport inte finner viltet ska domarna
leta i området där det föll, och om de hittar viltet ska hundarna som prövats, utom i
exceptionella fall, uteslutas. Emellertid ska hund som prövats i bevisligen fel områden
inte belastas.
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k. Om en hund presterar svagt på en löpa efter ett påskjutet vilt bör denna kallas in så att
värdefull tid för eftersöket inte går förlorad. Om två hundar prövas på löpan, skall den
andra hundens prestation bedömas i relation till den aktuella tidsfördröjningen. Föraren
till den andra hunden kan ges möjlighet att ta sin hund närmare nedslagsplatsen eftersom
den inte på samma sätt haft möjlighet att markera nedslaget. Vilt apporterat av en andra
hund, innebär uteslutning av den först prövade hunden. En så kallad ”eye-wipe”
l. ”First-dog.down”. En hund anses belastad om den trots goda möjligheter inte finner ett
vilt och vare sig hund nummer två eller domarna finner viltet. Om den första hunden som
sänds snabbt hittar nedslagsplatsen och gör ett bra arbete på löpan eller i området där
viltet försvann, kan den trots att den inte finner viltet undvika att bli automatiskt utesluten
från placering eller prissättning på grund av missad apport. Detta förutsätter att detta vilt
inte apporteras av en annan hund eller att domarna finner viltet. Dessutom finns det
tillfällen då omständigheterna gör det omöjligt att omedelbart skicka en hund på en
apport. När detta leder till en betydande tidsfördröjning, vilket gör apporten svårare, skall
en hunds misslyckande inte anses som en belastning. I de fall vilt är omöjligt att apportera
ska hunden inte heller belastas.
m. Förare får inte sända sin hund för att apportera innan domaren gett tillåtelse.
n. Allt vilt ska undersökas för tecken på hård mun. En hund med hård mun ger sällan synliga
tecken på att den skadar viltet. Att bara titta på viltet avslöjar inte alla skador. Domarna
skall därför placera viltet i handflatan med bröstet uppåt och huvudet framåt. Därefter
undersöks bröstkorgen med fingrarna och tummen. Bröstkorgen skall vara rund och fast.
Om den är trasig eller platt kan detta vara bevis för hård mun. Domarna ska alltid försäkra
sig om att skadan gjorts av hunden och inte av skottet eller fallet. Om flera domare
tjänstgör skall båda undersöka viltet innan hund diskvalificeras. Föraren måste ges
möjlighet att undersöka det skadade viltet i domarnas närvaro, men domarnas beslut är
slutgiltigt.
o. Domarna skall avhålla sig från att samtala med någon under en hunds arbete. Från det att
hunden börjar sitt arbete, ska domarna göra alla ansträngningar för att se hundens arbete.
När hunden sänts på en apport, skall domarna där det är möjligt, observera hundens hela
arbete tills viltet är levererat till förarens hand.
Specifika anvisningar för enkelsläppsprov segrarklass:

p. Vid enkelsläppsprov i segrarklass ska hundar alltid prövas i minst två släpp för att kunna
premieras. Hundarna prövas en och en i nummerordning. De hundar som i sitt första släpp
inte blivit diskvalificerade, prövas i ett andra släpp också det i nummerordning.
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Specifika anvisningar för parsläppsprov:

q. När det är möjligt kan prov genomföras med två domare, där startande hundar prövas i
par, en hund per domare. I första omgången skall hundar med udda startnummer i
nummerordning starta under domaren till höger. Hundar med jämna startnummer startar
under domaren till vänster. De hundar som inte blivit diskvalificerade prövas i ett andra
släpp under den andra domaren också det i nummerordning. Om en förare, som startar
flera hundar, redan för en hund på den ena sidan när han kallas till den andra sidan, ska
domaren där kalla in nästa hund för att provet ska flyta på. Den hund som av denna
anledning inte kunde komma in i sin tur ska sedan prövas så snart som möjligt.
r. Efter att den andra rundan är slutförd kan domarna kalla in vilken hund de vill och i
vilken ordning de vill.
s. När hundar prövas i par är det möjligt att linjen under kortare perioder delas så att
hundarna inte arbetar i anslutning till varandra.
t. Ett släpp utan viltkontakt ska inte automatiskt utesluta en hund från placeringar eller pris.
u. Domarna har en skyldighet att utnyttja fällt vilt på bästa sätt och om överflödiga apporter
blir tillgängliga ska dessa erbjudas hunden på andra sidan om denna inte tidigare haft en
apport. Domarna kan dessutom erbjuda en överflödig apport till en hund som redan
genomfört ett bra släpp men utan apport, detta ska ske i nummerordning med lägst
nummer först.

§ 5 Fältprov - Föremål för bedömning
Spaniels ska söka i marken för att hitta vilt. Vara stadig vid stöten, skott och fall samt apportera
mjukt till föraren på kommando. Ingen hund som inte på ett rimligt sätt uppfyller ovanstående
grundläggande krav kan premieras.
Kvaliteter som skall belönas
Naturlig viltfinnarförmåga
Fart
Kontroll
Snabb apportering och inleverans

Markeringsförmåga
Stil
Kan föras med små medel

Allvarliga fel
Jagar utom håll
Förs för ljudligt
Orolig vid viltkontakt eller skott
Finner inte skadat eller dött vilt (first-dog-down)

Tar oskadat vilt (”pegging”)
Dålig kontroll
Dålig marktäckning
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Diskvalificerande fel
Hård mun
Går inte i vatten
Apportering av inte anvisat vilt
Gnällande eller skällande
Apportvägran - eller hund som överger apport
Annan hund eller domare finner hänvisat vilt (eye-wipe)

Går förbi vilt i markavsnitt som jagats
Ur hand
Byte av vilt under apport
Knallapportering eller förföljande
Utan tillräckliga kvaliteter

För hundar som begår diskvalificerande fel avbryts prövningen.
Om hunden utfört ett helt otillfredsställande arbete äger domaren rätt att avbryta prövning

§ 6 Fältprov - Prissättning
I Öppen- och Segrarklass bildar sig domarna en uppfattning om hundarnas kvaliteter.
I Öppen klass tilldelas hund 1: a, 2: a, 3: e pris eller intet pris, 0.
För erhållande av 1:a pris krävs att hunden genomför provet på ett övertygande sätt utan
allvarliga fel, och att den av domaren anses som en bra jakthund.
För 2:a pris skall hunden utföra ett förtjänstfullt arbete, dock kan vissa fel och brister accepteras.
För 3:e pris skall hunden utföra ett sådant arbete att det, trots vissa fel och brister, icke anses
utesluta hunden från pris.
I Segrarklass erhåller de hundar som utför ett arbete kännetecknande en vältränad spaniel med
goda egenskaper omdömet Godkänd
Övriga deltagande hundar som endera gjort ett diskvalificerande fel eller helt enkelt saknar de
kvaliteter som krävs i denna klass erhåller omdömet Ej Godkänd
Bland de godkända hundarna placeras de fyra främsta under förutsättning att de har visat de
kvaliteter som krävs av en jaktprovschampion.
Om det saknas hundar som uppfyller ovanstående kriterier kan en eller flera placeringar hållas
inne. Vinnaren erhåller Certifikat och placerade hundar erhåller CK.
Hundar som är svåra att skilja åt kan prövas parvis i ytterligare släpp för att fastställa den
inbördes ordningen. Störst vikt ska då läggas vid stil, fart, markhantering och respektive hunds
samspel med sin förare. Domarna avgör om det i detta sammanhang skall fällas vilt.
Hund som under ett sådant släpp uppvisar diskvalificerande fel kan inte premieras.
Hundar som är svåra att skilja åt kan prövas parvis i ytterligare släpp för att fastställa den inbördes
ordningen. Störst vikt ska då läggas vid stil, fart, markhantering och respektive hunds samspel
med sin förare. Domarna avgör om det i detta sammanhang skall fällas vilt.
Hund som under ett sådant släpp uppvisar diskvalificerande fel kan inte premieras.
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§ 7 Bedömning
a. Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provbestämmelserna.
b. Domaren kan efter bedömningen ge en kortare muntlig kritik av de prövade hundarna.
Tjänstgörande domare skall inom sju dagar inkomma med en kortfattad skriftlig kritik baserad
på de anteckningar som förts under provet. Detta gäller även hund som inte erhållit pris.
c. Domslut grundat på domarens uppfattning av hundens arbete är slutgiltigt.
d. Samtliga hundars resultat inklusive oplacerade hundars förs in i prislistan och

stambokförs.

§ 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, andfågel in i vattenvegetation. Avstånd mellan
platsen där hund och förare befinner sig och nedslaget ska vara ca.30 meter. 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 i vattenvegetation och på djupt vatten finna och
apportera fågel.
Vid Vattenprovet kastas omedelbart efter skott, andfågel in i vattenvegetation. Avstånd mellan
platsen där hund och förare befinner sig och nedslaget ska vara ca. 30 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 § 5.
Vid provet skall minst två (2) förare och hundar delta.
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§ 9 Nybörjarprov
För hundar som uppnått 9 månaders ålder. Hundar som startas i Nybörjarprov A ska vara
godkända vid vattenprov enligt § 8.
Ändamål
Nybörjarprovets syfte är att under jaktliknande former bedöma deltagande hundars
spanielegenskaper.
Provtyper
Nybörjarprov A – prov där godkända hundar måste funnit och stött vilt
Nybörjarprov B - prov där vilt normalt inte stöts och dummies kan användas för apportering
Upplägg och genomförande
Nybörjarprovets fältarbete skall i möjligaste mån efterlikna jakt över spaniel med den avgörande
skillnaden att vilt inte fälls. Terrängen skall vara väl lämpad för spanieljakt och får gärna
innehålla vilt som normalt jagas över spaniels. Varje hund skall till största delen provas på
markavsnitt som inte utnyttjats för tidigare startande hund. En eller två skyttar skall följa det
prövade ekipaget.
Hundarnas bedöms för sitt fält och för sitt apporteringsarbete. Allt apporteringsarbete skall
föregås av att skott lossas på ett sätt som simulerar normala jaktsituationer.
Om Nybörjarprovet genomförs i terräng med tillräcklig vilttillgång kan provet utannonseras som
ett ”Nybörjarprov A”. All apportering på dessa prov skall ske med förstklassigt matnyttigt vilt
Fält
Avser att pröva hundens vilja och förmåga att finna vilt och bereda jägaren skottmöjlighet. En
förutsättning för allt spanielarbete är att hunden med engagemang och systematik söker av den
mark som ekipaget rör sig fram igenom. Arbetet skall huvudsakligen vara inom ”hagelhåll” vilket
betyder att allt vilt som stöts på ett säkert sätt skall kunna fällas av föraren till hunden. För en
säker jakt med spaniel är det dessutom av avgörande betydelse att en spaniel kan förhålls lugn i
flog och skott. Hunden bör vänta på särskilt kommando innan den apporterar.
Den rekommenderade prövningstiden är ca 15 minuter
Hunden prövas till dess att domaren anser sig ha tillräckligt underlag för sin bedömning.
Domaren kan avbryta prövningen tidigare om hunden inte utför ett meningsfullt arbete.
Apportering
Avser att pröva hundens förmåga att snabbt och säkert apportera till förarens hand. Prövning sker
under fältarbetet med hjälp av arrangerande eftersöksliknande situationer.
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Under fältarbetet skall ett minimum av 2 apporteringstillfällen erbjudas. Apporterna ska på
Nybörjarprov A bestå av matnyttigt vilt som normalt fälls för spaniels (fasan, rapphöna,
skogsfågel, änder, kanin). På Nybörjarprov B kan dummies användas som apportobjekt. Alla
apporteringstillfällen ska, på ett så naturligt sätt som möjligt, efterlikna situationer som kan
uppstå under jakt över spaniel. Detta betyder bl. a. att inga apporteringsavstånd ska vara längre än
ca 40 meter.
Apporteringsvilt ska vara av god kvalitet. Passat, fruset eller dåligt upptinat vilt får inte utnyttjas
som apporteringsobjekt.
Vid apportering ska förutsättningarna för hunden att markera nedslaget vara gynnsamma.
Föremål för bedömning – Fältarbete
Provet tjänar till att bedöma nedan angivna egenskaper. Hänsyn ska tas till respektive ras fysiska
förutsättningar och varierande arbetssätt.
a. Jaktlust/Arbetsvilja
Hunden ska under hela prövningstiden uthålligt visa god jaktlust/arbetsvilja samt visa vilja att
finna vilt.
b. Sök och mönster
Hunden ska i ett till terräng, vind och vittringsförhållanden anpassat mönster genomsöka
terrängen framför och på ömse sidor om föraren, och visa rörlighet och villighet att genomsöka
också svår terräng. I detta sammanhang ska särskilt observeras att de skilda raserna har delvis
olika arbetssätt. Hunden ska huvudsakligen arbeta inom hagelhåll från föraren räknat.
d. Fart och stil
Hunden ska arbeta i ett för respektive ras raskt och stilfullt sök. Ett för rasen långsamt arbete
räknas hunden till nackdel.
e. Följsamhet och samarbetsvilja
Hunden ska vara samarbetsvillig samt uppmärksam på föraren och arbeta inom anvisat område.
g. Stadga
Hunden ska i kast eller eventuellt flog, uppsprång, skott och inför fallande apport förhålla sig
lugn.
h. Skottreaktion
Hunden får inte påverkas negativt av skott. Stark skotträdsla är ett allvarligt fel, som utesluter
hunden från pris.
i. Markeringsförmåga
Avser prövning av hundens förmåga att utan dirigering eller omfattande sök kunna lokalisera
fallande apport.
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j. Apporteringslust
Hunden ska villigt apportera och inleverera lokaliserad apport.
k. Apportgrepp
Apporten ska inlevereras med lämpligt grepp.
l. Hundens allmänna uppträdande
Övriga iakttagelser av vikt för bedömningen av hundens jaktegenskaper som inte kommenterats
under andra rubriker. Exempel på allvarliga fel: nervositet och bristande koncentrationsförmåga,
aggressivt beteende, skallgivning eller andra störande ljud. Observera att hund står under
bedömning hela provdagen i detta avseende.
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.
För att bli godkänd i Nybörjarklass A ska hunden ha funnit, stött vilt och vid
uppfloget/uppsprånget visat för provformen godkänd stadga.
Bedömning
Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provbestämmelserna.
Domaren ska efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik avseende de
prövade egenskaperna.

§ 10 Protest
Domslut kan ändras i följande fall:
a) Om fel av teknisk art begåtts.
b) Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.
Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Frågan om ändring av domslut prövas:
1. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrande resultatet.
2. Efter anmälan från provledare eller från den domare som fattat beslutet.
3. Efter beslut av SSRK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut.
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Protest mot domslut skall vara skriftlig. Den skall lämnas till kommissarien innan provet avslutas
samma dag som det klandrande domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift
motsvarande dubbel anmälningsavgift.
Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är åtföljd
av fastställd protestavgift, skall protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av
kommissarien.
Kommissarien avgör efter hörande av domaren om protesten kan anses befogad.
Godkänns protesten utgår hundens pris ur resultatredovisningen och anmälningsavgiften
återbetalas tillsammans med protestavgiften. Ändring i resultatlista kan ske inom två (2) år från
provtillfället.
Avslagen protest kan skriftligen inom 14 dagar lämnas in till SSRK.
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§ 11 Organisation och godkännande
Officiella jaktprov enligt dessa bestämmelser anordnas av Svenska Spaniel och Retrieverklubben.
Domare, provform samt tid och plats för prov skall godkännas och fastställas av SSRKs
huvudstyrelse samt anmälas till SKK. Prov får inte inställas utan godkännande av huvudstyrelsen.
Kommissarie, provledare och jaktledare skall utses vid alla av SSRK godkända prov. Provledare
och jaktledare kan vara samma person.
• Domare ansvarar för att provet genomförs enligt gällande bestämmelser. Domare skall vara
medlem i SSRK eller i motsvarande utländsk klubb.
För domare som är inbjuden för att döma på prov som ska genomföras på fälthöns 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 SKKs Föreskrifter och Allmänna råd för
utsättning av fågel inför jaktprov med stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om
särskild apportör.
I de fall domare 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 domare i samråd med, prov-/tävlingsledare byta område för att slutföra
provet. Om sådan möjlighet inte finns har domare skyldighet att avbryta provet.
• Kommissarie ansvarar för att katalog och prislistor upprättas samt handlägger eventuella
protester.
• Provledare ansvarar i samråd med domaren och jaktledaren vid fältprov för provets
genomförande.
• Jaktledare ansvarar dessutom för provets säkerhet.

§ 12 Rätt att delta
Jaktprovet är öppet för hund av i regelverket angivna raser. Hund kan endast anmälas till en start
per klass för varje utannonserat jaktprov. Hund skall vid anmälningstillfället ha erhållit de meriter
som krävs för start i den klass anmälan avser. Dock kan, om arrangören så tillåter och reserver
inte är inlottade, hund som under provet kvalificerat sig för högre klass tillåtas starta i denna.
Krav på medlemskap
• Hundägare skall vara medlem i SSRK eller i motsvarande utländsk klubb.
• Hundförare skall vara medlem i någon del av SKK-organisationen eller i motsvarande utländsk
klubb.

Förutom de i § 15 Allmänna bestämmelser uppräknade hinder för deltagande på prov får
hundar angivna enligt nedan inte delta.
•
•

Hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie. Vid tvådagars prov har
dock person som tjänstgör som provledare eller kommissarie ena dagen, rätt att föra
hund andra dagen.
Hund som tillhör tjänstgörande domare eller person under domarutbildning.
Tjänstgörande domare och person under domarutbildning har dock rätt att föra hund i
annan klass än den som tjänstgöringen gäller.

•
•
•

Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare eller
domaraspirant under de senaste sex månaderna.
Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll har inte rätt att delta i den
klass domaruppdraget gäller.
Tik som löper. Dock får tik som löper delta vid vattenprov se § 8.

Begränsat prov och lottning
Om deltagarantalet måste begränsas skall detta meddelas vid annonseringen av provet. Antalet
deltagare bestäms av den arrangerande avdelningen, och lottning skall ske omedelbart efter
anmälningstidens utgång. Lottning skall ske utan hänsyn till ras, kön eller avdelningstillhörighet.
Om deltagare anmäler flera hundar skall vid överanmält prov alla deltagare ha rätt att med en
hund få företräde innan deltagares övriga hundar kommer på fråga, dock har deltagaren rätt att
välja vilken eller vilka egna hundar som skall komma till start. Om deltagare anmäler samma
hund i flera klasser, skall övriga deltagare beredas företräde med en hund och klass. Vid
överanmält prov skall samtliga deltagare erhålla en lottad start per hund, innan hund kan lottas till
start i flera klasser.
Arrangör har i samband med överanmält prov möjlighet att utse reserver. Dessa reserver har vid
provet företräde framför hundar som under provets gång kvalificerat sig för högre klass.
Vid aktuellt prov skall markägaren/jakträttsinnehavaren ha företräde. De domare, kommissarier
och provledare som tjänstgjort inom avdelningen under aktuell provsäsong skall beredas plats vid
ett provtillfälle.

§ 13 Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgiften skall ske enligt gällande
anvisningar.
Anmälningsavgiften återbetalas
a. Om utlyst prov inställs.
b. Vid begränsat prov, till den som inte kan beredas plats.
c. Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, varvid veterinärintyg härom skall vara
arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.
d. För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av SSRK välkänd person skall vara
arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.
e. För hund, som efter anmälan erhållit merit som förhindrar deltagande i anmäld klass, varvid
anmälan härom skall vara arrangör tillhanda inom fyra (4) dagar efter att meriten erövrats, dock
minst två (2) dagar före aktuellt prov.
f. Om det finns skäl för att återbetala anmälningsavgift har arrangerande avdelning rätt att
behålla av SSRK fastställd avgift för att kompensera sina administrativa kostnader.

§ 14 Bestämmelser för Spanielmästerskapet
a. Genomförande
Spanielmästerskapet genomförs som ett prov i Segrarklass. Prövning av hundarna skall ske i
förstklassiga marker med god tillgång på högkvalitativt vilt. Mästerskapet ska genomföras som
parsläppsprov med två hundar under bedömning samtidigt. Provet kan dömas av två eller fyra
domare
b. Klassindelning
Spanielmästerskapet genomförs i klasserna ”Cocker spaniel” och ”Alla varianter - AV”. Om
någon klass inte har mer än fem startande hundar arrangeras Spanielmästerskapet endast i klassen
”Alla varianter – AV”.
c. Organisation
Spanielmästerskapet arrangeras årligen av SSRK. Mästerskapet arrangeras så sent som möjligt
under provsäsongen utan att för den skull riskera provets kvalitet.
d. Rätt att delta
1:a pris i öppen klass på jaktprov arrangerat av SSRK. gäller som minimikrav för att vara
startberättigad i Spanielmästerskapet.
I Spanielmästerskapet skall alltid minst 16 hundar beredas möjlighet att starta.
Lottning
Om deltagarantalet begränsas skall lottning ske efter att hundarna har placerats i följande
lottningsgrupper:
A. Fjolårets Spanielmästare.
B. Hund som efter föregående års mästerskap placerats som etta vid ett Segrarklassprov.
C. Hund som efter föregående års mästerskap premierats vid ett Segrarklassprov.
D. Övriga startberättigade hundar.

