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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-Huvudprov1

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

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 beskrivningar samt 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.
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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-HuvudprovPerson 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 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.
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-, beskrivnings och/eller utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsregler följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som
har tillåtelse att vistas på området dessutom är vaccinerade mot
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).
ID-märkning
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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-HuvudprovHund 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.
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 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.
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.
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.

SvSHK-Praktiska-Eftersöksbedömning-Huvudprov-rev-2016-10-05 (1)

Sida 5(15)

Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-HuvudprovTjänstgörande 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.
Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
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 flyktbeteende dvs 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:
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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-HuvudprovHund 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 att kringgå reglerna om hinder för
deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger.
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.
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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-HuvudprovDå 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
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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-HuvudprovRegler för praktisk eftersöksbedömning
2 Ändamål
Den Praktiska Eftersöksbedömningens (Huvudprov), målsättning är att
bedöma deltagande hundars lämplighet vid eftersök av skadat eller dött
klövvilt.
3
Organisation
Officiella bedömningar, enligt dessa regler anordnas av Svenska
Schweisshundklubben (SvSHK). Bedömningsledare, domare samt tid och
plats för bedömning, ska godkännas av SvSHK.
Bedömningledare
1. Bedömningsledaren ansvarar för att bedömningen anordnas enligt gällande
regler.
2. Bedömningsledaren ansvarar för bedömningens praktiska genomförande
samt redovisningen av dessa.
3. Bedömningsledaren behandlar eventuella protester.
Domare
1. Domare ska vara medlem i SKK-organisationen eller i annan av FCI erkänd
Kennelklubb.
2. Domare ska vara auktoriserad viltspårdomare och auktoriserad
eftersöksdomare, samt kunna uppvisa giltig domarlegitimation.
3. Domare får ej bedöma hund som denne äger/ägt eller är/varit delägare i de
senaste sex månaderna.
4. Domare fastställer priset för de hundar denne bedömer.
4
Rätt att deltaga
Ägaren skall vara medlem i SvSHK eller annan organisation inom ISHV. Dock
krävs minst medlemskap inom någon klubb inom SKK-organisationen eller i
annan erkänd kennelklubb.
Bedömningen är öppen för Hannoveransk- och Bayersk Viltspårhund med
minst ett 1:a pris i öppen klass viltspårprov. Föraren ska kunna visa minst 10
dokumenterade, lyckade eftersök med spårande arbete, varav hälften med
ställande eller avfångande arbete, på de viltslag hunden avses att starta på.
Bedömningsledaren kan kräva referens från uppdragsgivare (exempelvis
jakträttsinnehavare) för tidigare eftersöksuppdrag.
I bedömningen får ej deltaga:
a. Hund som ej uppnått femton (15) månaders ålder.
b. Tik som löper. Vid rörligt bedömning får löpsk tik deltaga om detta inte stör i
bedömningen andra deltagande hundar.
c. Hund som i övrigt ej uppfyller de krav som framgår av SKKs regelverk,
enligt kapitel 1.
5
Villkor för stambokföring av resultat
Resultat stambokförs endast för hund som är registrerad i SKK eller i annan
erkänd utländsk Kennelklubb. Svenskägd hund ska vid anmälningstidens
utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd hund ska kopia av
registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till bedömningen. I de fall
ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-Huvudprov6
Hundägarens ansvar
Föraren ska inneha erforderliga handlingar för uppgiften (exempelvis
vapenlicens, jaktkort och försäkringar mm).
7
Anmälan och avgifter
Anmälningstid och avgifter fastställs av arrangerande klubb. Bedömningen
anmäls för en hund (dubbelekipage tillåts ej)
8
Klassindelning
I bedömningen förekommer endast en klass, öppen klass.
9

Bedömningform

Rörlig bedömning
Bedömning som genomförs på tid och plats som fastställs av arrangerande
specialklubb. Bedömningsdag fastställs i samråd med bedömningsledning och
hundförare. Hund får starta flera gånger under samma period vid rörlig
bedömning.
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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-HuvudprovUppläggning och genomförande:
10
Föraren, ekipaget
Förföljandet av det skadade viltet är ett eftersök i första hand, och en
bedömning i andra hand. Jaktledaren och jakträttsinnehavaren har alltid
ansvar för att eftersök genomförs så som lagen föreskriver. Viltet får på inga
villkor utsättas för onödigt lidande på grund av att en bedömning pågår. Det
åligger föraren att utforma eftersöket på ett sådant sätt att lidandet för viltet
förkortas. Föraren, eller domaren, ska, så snart som ett tillfälle ges, avfånga
det skadade viltet.
Den anmälda föraren måste vara medveten om att ekipaget ska kunna
anpassa sig till de yttre omständigheter, vad gäller terräng, utrustning och
väderförhållanden som kan gälla vid bedömningen. Föraren ska utföra en
jägarmässig skottplatsundersökning. Då föraren angivit en förmodad
skottskada eller en annan förklaring till skottskadan, beger han till sin hund,
reder ut linan och för hunden till skottplatsen så att arbetet kan börja.
Föraren ska göra domaren uppmärksam på all slag av markeringar som
hunden visar föraren eller hittat själv i spår från vilt som endast avger mindre
blodmängder. För att kunna undersöka spåret eller funna viltdelar eller andra
markeringar, ska föraren kunna stanna hunden.
Föraren ska i förväg anmäla vilka viltslag bedömningen kan komma att utföras
på. Dessa anmälda viltslag ska dokumenteras i protokollet.
11
Domare
Domaren ska ha dokumenterad, långvarig erfarenhet av praktiska eftersök.
Domarens främsta uppgift är att bedöma ekipaget. Domaren ska inte ingripa
eller ge råd till det bedömda ekipaget. Domaren har rätt, att när som helst
avbryta eftersöket, eller hela bedömningen. Domaren ska då kunna kalla in
ytterligare en rutinerad hund för att fullfölja eftersöket.
Domaren ska vara utrustad på lämpligt sätt, för att snabbt kunna avfånga det
skadade viltet om föraren skulle misslyckas, eller om bedömningen avbrutits.
12

Genomförande

12.1 Linarbete på naturliga blodspår
Tidpunkten för starten av arbetet på spåret bestäms av jaktledaren/
jakträttsinnehavaren, beroende på skottskadans art, i samråd med föraren
och domaren. Därvid är det av högsta prioritet att det påskjutna viltet snarast
och med stor säkerhet uppspåras och avfångas.
På skottplatsen ska hunden visa skottplatsen, samt snitthår, blod, bensplitter
eller andra tecken. Efter det att hunden grundligt undersökt skottplatsen, ska
han lugnt och metodiskt, följa spåret på lång lina. Upphittade tecken ska
markeras. Hunden ska följa spåret i alla vinklar och återgångar utan att förlora
spåret, och utan att vilseledas av annat korsande vilt. Hunden får visa
korsande spår för sin förare några meter, men ska självmant återvända till det
riktiga spåret.
Oskadat vilt som kan komma i vägen för hunden får absolut inte förföljas.
Hunden måste förfölja det skadade viltet till sista sårlegan eller tills den finner
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Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-Huvudprovdet skadade viltet, om inte domaren och föraren är fullständigt övertygade om
att viltet är oskadat.
Om svåra terrängförhållanden omöjliggör att hunden hålls kopplad, ska
området undersökas, ifall det skadade viltet befinner sig där, genom att ringa
området. Om ett utgångspår finns, ska ekipaget återta spåret, och arbeta
vidare. Andra spår får inte följas.
12.2 Fritt arbete ( Förföljande utan lina, i syfte att ställa eller avfånga
viltet)
Syftet med fritt arbete är att utan lina förfölja för att ställa eller avfånga viltet.
Om föraren kommer fram till en sårlega, eller på annat sätt bedömer att han
ska släppa hunden, ska han till domaren anmäla, att han tänker släppa
hunden. Domaren avgör då om hunden får släppas. Den lösgjorda hunden
ska då snabbt följa spåret tills viltet är ställt, eller avfångat.
12.3 Ståndskall och avslut
Om det skadade, levande viltet upphittas av hunden, efter ett fritt arbete, ska
den lösa spårhunden hunden avge högljutt och kraftfullt skall. Skallets
karaktär ska tydligt visa att hunden ställt viltet.
Spårhunden får inte lämna ett ställt djur, så länge hundens krafter räcker.
Fångskottet ska avlossas så snart som bedöms möjligt
Om hunden funnit det skadade viltet, och tillfälle ges till avfångning, jämställs
detta med ett godkänt ställande arbete, och hunden blir godkänd.
12.4 Skallgivning vid dött vilt (Totverbellen) och rapportering
(Verweisen)
Om hunden skallar vid upphittat dött vilt, är detta speciellt berömvärt. Det är
dock viktigt att hunden verkligen dödskäller, och inte på grund av rädsla eller
uppretning skäller på det upphittade viltet. Dödskällare kan endast en pålitlig
hund kallas, som stannar vid det funna viltet i 10 minuter och skallar tills
föraren funnit hunden.
En rapportör springer tillbaka till föraren om denne är utom synhåll, för att
hämta honom, och leda honom till det döda viltet.
Föraren bör meddela domaren i förväg på vilket sätt hans hund normalt visar
att den funnit viltet.
12.5 Förhållningssätt vid dött vilt
Domaren ska på behörigt avstånd bedöma hundens beteende vid det fällda
viltet. Om hunden, på lång lina når viltet, ska hunden lämnas ensam och
observatörerna dra sig tillbaka, så man på avstånd kan se hur hunden beter
sig, utan stöd av sin förare vid funnet vilt.
12.6 Backup hundar
På uppmaning av bedömningsledningen ska det vid varje bedömning finnas
en erfaren Backup hund till förfogande, och dessutom en jakträttsinnehavare

SvSHK-Praktiska-Eftersöksbedömning-Huvudprov-rev-2016-10-05 (1)

Sida 12(15)

Svenska Schweisshundklubbens Praktiska Eftersöksbedömning
-Huvudprovmed god lokalkännedom. Detta borgar för lyckade avslut på samtliga
eftersöksbedömningar.
13

Bedömning

Sammanlagd bedömning av flera eftersök kan få förekomma, om vissa
bedömningsmoment inte kunnat bedömas i eftersöken. Samma domare ska
dock döma samtliga eftersök. Eftersöken ska ske under samma jaktår.
Om domaren stoppar ekipaget på grund av t.ex. låg utbildningsgrad, ska
domaren avbryta bedömningen. Hunden får då inte starta om samma jaktår.
Domaren ska då notera detta i protokollet.
En hund som tidigare fått sammanlagda betyget godkänd får inte startas igen.
Bedömning
-Godkänd
-Icke godkänd

13.1 Linarbete på naturligt spår
Godkänd= Löser spårarbete på ett tillfredställande sätt.
Icke godkänd= Stora problem att följa spåret, eller tappar det helt eller att
domaren avbryter spårarbetet.
13.2 Fritt arbete
Godkänd= Hunden får stopp på viltet.
Icke godkänd= Försiktigt, tveksamt, avbryter, måste manas fram. Viltet vallas
eller drivs fram.
13.3 Ståndskall och ställande
Godkänd= Viltet står kvar, så att avslut kan ske.
Icke godkänd= Viltet går vidare, eller hunden håller inte viltet på ståndet. Om
hunden uppträder försiktigt, tveksamt, avbryter eller måste manas fram.
13.4 Dödskällning och rapportering
Föraren ska innan eftersöket ha meddelat domaren hur hans hund normalt
visar att den funnit det döda viltet.
Dödskällning ska ske med uthålligt och kraftfullt skall, med en tydlig karaktär,
så att föraren kan urskilja att det är frågan om dödskällning, och inte frågan
om ståndskall. För att kontrollera om så är fallet, skall föraren och domaren
smyga sig närmare hunden och viltet. Om det kan observeras att det är
ståndskall vid dött vilt, skall föraren och domaren på avstånd bedöma hur
hunden fortsätter med arbetet. Hunden bör kunna stanna minst 10 minuter,
utan anmaning från föraren.
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-HuvudprovEn rapporterande hund skall tydligt visa för föraren att den funnit det döda
viltet, och visa föraren tillbaka till den plats där viltet ligger.
Dödskällning eller rapportering är speciellt berömvärt. Ett sådant beteende
noteras i protokollet, men ger ingen speciell betygsättning.
13.5 Förhållningssätt vid dött vilt
Om hunden avfångat viltet, eller funnit det dött, ska föraren och domaren, på
avstånd betrakta hundens förhållningssätt vid viltet.
Hundens beteende och förhållningssätt noteras speciellt i protokollet, men ger
ingen speciell betygsättning.
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-Huvudprov14

Prissättning

Samtliga moment ska bedömas av samma domare. Bedömningen anses
avslutad när samtliga moment är bedömda, eller domaren underkänt något
moment.
Bedömningen ska genomföras under ett kalenderår. En hund som tidigare fått
sammanlagda betyget godkänt får ej startas igen.
Bedömningdel

Lägsta krav

Linarbete

Godkänd

Icke godkänd

Fritt arbete

Godkänd

Icke godkänd

Ställande

Godkänd

Icke godkänd

Totalt betyg

Godkänd

Icke godkänd

15
Protest
Domslut kan ändras i följande fall:
a. om fel av teknisk art begåtts
b. om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler
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 klandrade domslutet
2. efter anmälan från provledare eller från den domare som fattat domslutet
3. efter beslut av specialklubb att av annan anledning ta upp frågan om
ändring av visst domslut
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas in till arrangören inom
två dagar från det datum som det klandrade domslutet meddelades och vara
åtföljd av protestavgift motsvarande en anmälningsavgift.
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. Sådant beslut fattas av arrangören.
Avslagen protest kan överklaga till SvSHKs styrelse. Överklagandet ska ske
skriftligt och ska ha inkommit till SvSHKs styrelse senast två veckor efter det
att beslut har meddelats.
Vid ett avslag från SvSHKs styrelse äger den överklagande rätt att överklaga
till SKKs Jakthundkommitté inom 30 dagar från det att SvSHKs styrelse
meddelat sitt beslut. Ändring i resultatlista kan ske inom två år från
provtillfället.
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