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Jaktprovsbestämmelser för spaniel
Fastställda av SSRK att gälla fr.o.m. 2008-01-01 för amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker
spaniel, engelsk springer spaniel, field spaniel, irländsk vattenspaniel, sussex spaniel och welsh springer
spaniel.
§1 Ändamål
Grundprovets ändamål är att under jaktliknande former bedöma deltagande hundars spanielegenskaper,
samt att främja träning och utbildning av spaniels i typiskt spanielarbete.
§ 2 Organisation och godkännande
Jaktprov enligt dessa bestämmelser anordnas av Svenska Spaniel och Retrieverklubben och dess
rasklubbar. Domare, provform samt tid och plats för prov skall godkännas och fastställas av SSRKs
huvudstyrelse. Prov får ej inställas utan godkännande av huvudstyrelsen.
Kommissarie och provledare skall utses vid alla av SSRK godkända prov. Provledare och kommissarie kan
vara en och samma person.
Domare på Grundprov för spaniel kan vara av SSRK auktoriserad jaktprovsdomare för spaniel, eller av
SSRK godkänd grundprovsdomare för spaniel.
•

Domare ansvarar för att provet genomföres enligt gällande bestämmelser.

•

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.

§3 Rätt att deltaga
Jaktprovet är öppet för hund av ovan nämnda 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 ej är inlottade, hund som under provet
kvalificerat sig för högre klass tillåtas starta i denna.
Det åligger deltagare att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller
dess medlemsorganisationer samt att på prov 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 blankett F145 Sveriges Veterinärförbund. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Krav på medlemskap
•
Domare skall vara medlem i SSRK eller i motsvarande utländsk klubb.
•

Hundägare skall vara medlem i SSRK/Rasklubb inom SSRK eller i motsvarande utländsk klubb.

•

Hundförare skall vara medlem i någon del av SKK-organisationen eller i motsvarande utländsk klubb.

Registreringskrav
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK Svenskägd hund som är född före
2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer. För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset
medfölja tävlingsanmälan. I de fall ovanstående krav ej uppfylles kommer erhållna resultat annulleras.
Resultat erhållna i Grundklass registreras hos SSRK.
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Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda i Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för
hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bankmask (Echinococos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
• Hund (valp) under ett (1) års ålder - vid lägst tio (10) veckors ålder
• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett (1) års ålder och därefter får den
senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
• Vid förstagångsvaccination eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett (1) års ålder ska
vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följs kan förekomma. Vidare rekommenderar
SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa
(kennelhosta)
ID-märkning
Hund född efter 1997-01-01 skall vara ID-märkt för att få delta på prov. Hundens ID-nummer skall vara
registrerat hos SKK (gäller svenskägd hund). ID-märkningen kan ske genom tatuering eller med implantat av
mikrochip. De mikrochip som används skall uppfylla ISO-standard 11784 eller 11785. Kontroll av IDmärkning kan ske genom stickprov.
Svanskuperad hund
Svanskuperad hund får delta endast under förutsättning att den uppfyller någon av följande förutsättningar
är född i annat land än Sverige och Norge, inte fallen undan svensk-eller norskägd tik och kuperingen dån
den företogs var tillåten i hundens födelseland.
är född i Sverige 1993-01-01 eller senare och kuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa
en efter födseln förvärvad skada, samt att intyg om detta på SKK fastställt formulär (blankett F145 Sveriges
Veterinärförbund) kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare.
Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit svanskuperad eller fått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen,
får efter återinförsel till Sverige inte delta. Detta gäller även valpar undan den tik som förts ut ur Sverige, om
valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken.
Från denna bestämmelse kan SKK:s Centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte
skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger.
Kryptorchid hund
Om deltagande hund är kryptorchid skall detta anges i prislistan.
Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats genom operativt ingrepp äger rätt att delta med styrkande av intyg (blankett F145
Sveriges Veterinärförbund) om att hunden efter sex (6) månaders ålder, men före operation, haft normalt
utvecklade och belägna testiklar. Kastrerad tik medges generell dispens för deltagande.
Oacceptabelt beteende
Hundar som under prov eller tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra
utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från
provområdet.
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då
hund under prov eller tävling visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att
blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
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Begränsat prov och lottning
Om deltagarantalet måste begränsas skall detta meddelas vid annonseringen av provet.
Antalet deltagare bestäms av den arrangerande avdelningen eller rasklubben, och lottning
skall ske omedelbart efter anmälningstidens utgång. Lottning skall ske utan hänsyn till ras,
kön eller avdelningstillhörighet. Rasklubb äger dock rätt att arrangera grundprov öppet endast
för en viss ras och för medlemmar i den egna klubben. Startordningen skall bestämmas genom
lottdragning i varje klass
I provet får ej deltaga
a. Hund som är folkilsken har inte rätt att delta. Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats 0 pris, p.g.a. att den
visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, äger inte rätt att delta. Med tydligt flyktbeteende menas då
hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på
naturlig väg.
b. 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.
c. 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.
d. Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare eller domaraspirant under de
senaste sex månaderna.
e. Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll har ej rätt att deltaga i den klass
domaruppdraget gäller.
f.

Valpar under fyra (4) månaders ålder får ej delta på prov eller tävling och ej heller införas på området

g. Hund som har en smittosam sjukdom eller ohyra.
h. Hund som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion
eller kennelhosta, eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var
sjuk i någon av dessa sjukdomar..
i.

Tik som löper.

j.

Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första
parningen och får inte heller deltaga förrän 75 dagar efter valpning.

k. Hund som vistats i karantän under de senaste två månaderna före provet.
l.

Hund som under de senaste sex månaderna före prov eller tävling ägts av person som av SKKs
Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid prov eller tävling.

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 prestation, reaktion eller yttring av skada
eller sjukdom. Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt
dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta
kan innebära ifråga om hundens rätt att delta vid prov eller tävling. Då provledning 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 de ytterliggare undersökningar som kan
föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden. Detaljerade regler för
provtagningsrutiner m.m. återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund.
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§4 Hundägarens ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående prov under det ansvar som följer av lagen om tillsyn av
hundar och katter. Provdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig
själv eller andra skada. Förvaring i bil får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att
hunden kan ta skada. Arrangören fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som
kan uppstå för hundägare i samband med prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av
hund under pågående prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande
arrangemang.
§5 Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgiften skall ske enligt gällande anvisningar.
Anmälningsavgiften återbetalas
a. Om utlyst prov inställes.
b. Vid begränsat prov, till den som ej 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.
Om det finns skäl för att återbetala anmälningsavgift har arrangören avdelning rätt att behålla en av SRRK
fastställd avgift för att kompensera sina administrativa kostnader.
Force majeure
Se SKK:s Allmänna bestämmelser!
§ 6 Klassindelning
Grundklass (Gkl)
För hundar som provdagen uppnått 9 månaders ålder.
Tävlingsklass (Tkl)
För hundar som erhållit Godkänt (G) i Gkl på grundprov eller som erhållit pris på fältprov.
§7 Uppläggning och genomförande
Grundprovet består i Gkl av två arbetsmoment, fältarbete och vattenarbete. Tkl består endast av fältarbete
även om en del av apporteringsarbetet kan förläggas i vatten.
§8 Fältarbete - uppläggning och genomförande
Grundprovets 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 hålla en god tillgång på fältvilt.
Varje hund skall till största delen provas på markavsnitt som ej utnyttjats för tidigare startande hund. En eller
två skyttar skall följa det prövade ekipaget som på ett fältprov.
Hundarnas bedöms för sitt fält och för sitt apporteringsarbete. Allt apporteringsarbete skall föregås av att
skott lossas på ett sätt som simulerar normala jaktsituationer.
a. 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 alltid 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
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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.
b. Apportering
Avser att pröva hundens förmåga att snabbt och säkert apportera skadat eller dött vilt. Prövning sker under
fältarbetet med hjälp av arrangerande eftersöksliknande situationer. Apporterna kan vara av markeringstyp
dvs. att hunden har möjlighet att markera en apport i samband med att skott lossas, eller blind apport då
hunden efter skott skickas efter en apport som ej har markerats. I Gkl får detta arbete mer karaktären av ett
enklare apportsök, medan det i Tkl ställs högre krav på hundens dirigeringsförmåga
Under fältarbetet skall ett minimum av 3 apporteringstillfällen erbjudas. I Gkl skall minst en apport bestå av
matnyttigt vilt som normalt fälls för spaniels. I Tkl kan apporterna bestå av matnyttigt småvilt eller av
dummies. När en blandning av vilt och dummies erbjuds så skall alla dummiesapporterna komma före viltet.
Alla apporteringstillfällen skall, på ett så naturligt sätt som möjligt, efterlikna situationer som kan uppstå
under jakt över spaniel. Detta betyder bl. a. att inga apporteringsavstånd skall vara längre än ca 40 meter.
Apporteringsvilt skall vara av god kvalitet. Passat, fruset eller dåligt upptinat vilt får inte utnyttjas som
apporteringsobjekt.
Grundklass
I Gkl skall uppläggningen av provet vara okomplicerad. Terrängen skall vara relativ enkel men ändå av den
karaktär där man kan tänka sig jakt med spaniel. Vid apportering skall avstånden hållas nere,
markeringsförutsättningarna vara gynnsamma, och om blinda (icke markerade) apporter förekommer skall
dessa vara av det enklare slaget.
Tävlingsklass
I Tkl ställs högre krav på de deltagande hundarna när det gäller alla egenskaper. Terrängen kan vara mer
krävande och apporterna svårare utan att bli för komplicerade.
§ 9 Vattenarbete - uppläggning och genomförande (Gkl)
Vattenprovet avser att pröva hundens förmåga att på djupt vatten finna och apportera fågel. Vid Vattenprovet
kastas and- eller måsfågel från land, omedelbart efter skott, ut på blankvatten. Fåglarna skall för samtliga
hundar vara utkastade på ungefär samma plats. Fåglarna skall vara av god kvalitet. Passat eller otinat vilt får
ej förekomma.
Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden, skall i sidled vara anvisat. Fågeln skall 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 skall avlossas från land. Skytten bör vara placerad på ett avstånd av ca 15 meter från hunden, och i
en position så att hundens markering underlättas.
Vattenprov genomförs endast i Gkl och bedöms endast som Godkänd (G) eller Icke Godkänd (IG). Hund
som tidigare är Godkänd i Enkelt vatten (EV) eller Vattenprov (VP) behöver ej prövas i Grundprovets
vattenmoment. Hund kan också godkännas i vattenmomentet efter att hunden genomfört Grundprovet.
Krav för godkännande: Att hunden frimodigt går i vatten och apporterar fågeln till föraren.
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§10 Föremål för bedömning – Fältarbete
Provet tjänar till att bedöma nedan angivna egenskaper. Hänsyn skall tas till respektive ras fysiska
förutsättningar och varierande arbetssätt.
a. Jaktlust/Arbetsvilja
Hunden skall under hela prövningstiden uthålligt visa god jaktlust / arbetsvilja samt visa vilja att finna vilt.
b. Sök och mönster
Hunden skall 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 skall särskilt observeras att de skilda raserna/rastyperna har delvis olika arbetssätt. Hunden
skall huvudsakligen arbeta inom hagelhåll från föraren räknat.
c. Fart och stil
Hunden skall arbeta i ett för respektive ras/rastyp raskt och stilfullt sök. Ett för rasen/rastypen långsamt
arbete räknas hunden till nackdel.
d. Följsamhet och samarbetsvilja
Hunden skall vara samarbetsvillig samt uppmärksam på föraren och arbeta inom anvisat område.
e. Stadga
Hunden skall i kast eller eventuellt flog, uppsprång, skott och inför fallande apport förhålla sig lugn.
f. Skottreaktion
Hunden skall ej påverkas negativt av skott. Stark skotträdsla är ett allvarligt fel, som utesluter hunden från
pris.
g. Markeringsförmåga
Avser prövning av hundens förmåga att utan dirigering eller omfattande sök kunna lokalisera fallande apport.
h. Apporteringslust
Hunden skall villigt apportera och inleverera lokaliserad apport.
i. Apportgrepp
Apporten skall inlevereras med lämpligt grepp.
j. Hundens allmänna uppträdande
Övriga iakttagelser av vikt för bedömningen av hundens jaktegenskaper som ej 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.
k. Dirigeringsförmåga (bedöms endast i Tkl)
Hundens förmåga och vilja att ta dirigering i samband med apporteringsarbete.

§11 Prissättning
Grundklass
I Gkl tillämpas kvalitetsbedömning med två prisnivåer Godkänd (G) och Icke Godkänd (IG). Hundarna
poängsätts efter en 7-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 vattenmomentet. Resultat registreras av SSRK.
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Tävlingsklass
I Tkl tillämpas konkurrensbedömning. De hundar som erhåller högst poäng, och är godkända i alla prövade
egenskaper, placeras 1: a, 2: a, 3: a och 4: a. Övriga hundar med lägst 2 poäng i alla prövade egenskaper
erhåller Diplom. Ingen officiell registrering av resultaten görs utan klassen syftar till att uppmuntra fortsatt
utbildning och träning.
Poängsättningen i Tkl syftar endast till att ge underlag för placeringen av hundarna. Den erhållna poängen
ger endast uttryck för domarens uppfattning av de startade hundarnas kvalitéer i förhållande till övriga
startande i klassen vid aktuellt provtillfälle.
Om flera hundar hamnar på samma poäng och konkurrerar om placeringarna 1 – 4 skiljs dessa åt av en
”run-off”. Hundarnas prövas i par och placeras inbördes med tonvikten i bedömningen lagd på
Jaktlust/Arbetsvilja, Sök och mönster och Fart och stil
§12 Bedömning
Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provbestämmelserna. I Gkl skall
domaren efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik avseende de prövade
egenskaperna. I Tkl skrivs endast poängen för de provade egenskaperna ned i det särskilda protokollet,
varefter en sammanfattande muntlig kritik ges. Domslut grundat på domarens uppfattning av hundens arbete
är slutgiltigt.
§13 Anvisningar för hundförare
Hundförare skall känna till jaktprovsbestämmelserna men har dock före start rätt att till domaren ställa frågor
angående prövningsordningen. Det hör till god ton att man ej under pågående prov diskuterar domsluten
med tjänstgörande domare eller offentligt kritiserar bedömningen under eller efter provet. Det är förbjudet att
aga hund. Brott mot bestämmelsen medför uteslutning från provet. Hundförare bör sträva efter att föra sin
hund så att den arbetar med glädje och villighet. Kommandon och signaler bör vara i möjligaste mån
lågmälda och förekomma sparsamt. Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är
inte tillåtna under provet.
§14 Protest
Domslut kan ändras i följande fall:
a)

Om fel av teknisk art begåtts.

b)

Om hunden ej haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser.

Deltagare kan således ej 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.
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 ej är berättigad till detta eller om protesten ej 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/Hs för prövning.

