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Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2026-12-31. 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.

Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning och ansvar
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 be- dömningen 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

att på utställning, prov, tävling eller be- skrivning 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.

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.

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.

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, 

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 tas med 

vid utställning.
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Vidimerad kopia räknas som original. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person 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, SKKs 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 (6) 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 SKKs Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till 

tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubb- arrangemang.

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 Statens  Jordbruksverks gällande 

införselbestämmelser för hund.  

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 vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och 

parainfluensa (kennel- hosta).

2. ID-märkning
Hund 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.
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Vid utställning anordnad av SKKs central- styrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla 

avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske.

3. Ansvar gällande förvaring av hund
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 tjänst- görande 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.

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
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.

 

Tjänstgörande 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.
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6. 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.

Ohälsa
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt 

påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.

Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt påverkar

hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på andningsproblem äger inte rätt att delta. 

Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära omprövning av förbud att delta när Disqualified är tilldelat på grund 

av andningsproblem.

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 kennel- hosta 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 två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valp- ning, beräknat från 63 

dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av 

valpningen. Vid beräkning av dagar är dag ett (1) första dagen efter parning/valpning.

Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid någon tidpunkt efter det att 

parning skett. Se vidare i respektive regelverk.

Valpar
Valpar under fyra (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.

Öronkuperade hundar

Utställning
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.

Prov, tävling och beskrivning
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och beskrivning.

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på prov, tävling eller 

beskrivning.
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Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång 
svans
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.

Utställning
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket land hunden är född.

Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning gäller följande tre (3)  undantag:

a) Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en 

efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledning och ansvar till allmänna 

regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare, får delta på utställning och SBKs 

exteriörbeskrivning.

b) Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering var tillåten när den företogs 

eller som har svansamputerats av veterinärmedicinska skäl, alternativt inte är född med naturligt hellång svans

får delta på utställning.

c) Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning och SBKs 

exteriörbeskrivning.

Grupp 1 australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, berger des pyrénées (båda varianterna), 

bouvier des ardennes, bouvier des flandres, gos d’atura catalá, hrvatski ovcar, miniature american 

shepherd, mudi, old english sheepdog, polski owczarek nizinny, schipperke, welsh corgi pembroke.

Grupp 2 dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund. 

Grupp 3 jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tenterfield terrier

Grupp 5 karelsk björnhund, västgötaspets

Grupp 6 smålandsstövare.

Grupp 7 se undantag gällande grupp 7 ovan.

Grupp 8 perro de agua español

Grupp 9 bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel.

Exteriörbedömning vid ett tillfälle
Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild prövning av SKK, ges rätt att 

vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få kvalitetspriset infört i stamboken.

Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav:

 är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs

 av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats

 inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan ovan.

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

beskrivning.

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.

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 jord- bruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med 

djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1-4 §§.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen finns i Nationellt 

doping- reglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens 

dopingreglemente.

 

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.

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 finnas – 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. Se vidare Nationellt 

dopingreglemente för hund.

Särskilda regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund

§ 1 Ändamål
Provets ändamål är att inom jaktetiska former, samt inom ramen för rasens användningsområden
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och arbetssätt bedöma hundars lämplighet vid vildsvinsjakt, till ledning för avelsarbetet inom Svenska 
Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, nedan kallat SSDV.

§ 2 Organisation

Officiella prov enligt dessa regler anordnas av SSDV.  SSDV utser provansvarig. 

Provansvarig

 utser fullmäktige och kommissarie

 utser domare

 skall tillse att domare inte dömer hund som han/hon äger/ägt eller är delägare i.

 skall tillse att domare ej dömer hund efteregen uppfödning eller efter egen hane/tik.

 skall sträva efter att domare ej dömer samma hund mer än en gång per säsong.

Kollegiet

 utgöres av fullmäktige och minst tre domare.

 fastställer prisvalör

 behandlar eventuella protester

§ 3 Rätt att delta

Provet är öppet för de raser som ingår i SSDV. För att få starta hunden på ett vildsvinsprov ska hunden 
ha uppnått en ålder av 18 månader. Hund kan endast anmälas till en start per kalenderdag. 
Hunden ska vara registrerad i SKK eller annan erkänd utländsk kennelklubb.
Hundägare ska vara medlem i någon av de rasklubbar som ingår i SSDV, eller i motsvarande utländsk 
organisation. 
Hundförare ska vara medlem i någon del av SKK-organisationen eller i motsvarande utländsk klubb.

§ 4 Hinder för deltagande
a. Hund som vid två separata tillfällen visar överdriven eller ihållande aggressivitet mot vildsvin eller 
annat inom provområdet förekommande vilt.

b. Hund, som har oläkta sår, visar hälta, eller annan fysisk skada. 

§ 5 Skyddsutrustning för hunden 
Om ägaren/föraren önskar att ha skyddsväst på hunden ska domaren, innan provet inleds, kontrollera 
att hunden kan arbeta i västen utan att hundens rörlighet påverkas.

§ 6 Anmälan och avgift
Anmälan samt anmälningsavgift skall vara SSDV tillhanda senast 3 dagar för provs genomförande.

§ 7 Provformer

Ordinarie prov på vildsvin.  
Prov som planeras på i förväg fastställd tid och plats. Prov kan arrangeras av SSDV och till vilket 
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provdeltagare kan anmäla hund till start. Antalet starter får begränsas. Vid ordinarie prov ska arrangören 
utse kommissarie. Kollegiet består av fullmäktige (ordförande för kollegiet) samt av tjänstgörande 
domare. Kommissarie ansvarar för provets resultatlistor.

Särskilt prov på vildsvin.
1. Prov där provdeltagaren själv anskaffar mark med god tillgång på vildsvin. Medlem som disponerar 
lämplig mark kan anmäla detta till jaktprovsansvarig inom SSDV.

2. Om vildsvin beräknas finnas i marken vid en jakt kan hund provas, i enlighet med dessa regler, när 
omständigheterna så medger. Arrangör ska godkänna provmarken.
Anmälan till Särskilt prov på vildsvin ska vara arrangör tillhanda senast tre dagar före provdagen. För de
hundar som kan uppvisa stambokfört intyg om att hunden är Rådjursren, erövrat efter 2011-10-01, kan 
Jaktprov för drivande vildsvinshundar arrangeras under tiden 1 september till och med 31 januari, eller
vid det datum som respektive länsstyrelse beslutar att jakt på vildsvin med hund ska upphöra. Kopia av 
sådant intyg ska bifogas anmälan till provet. Om sådan hund konstateras med att driva rådjur under 
provet ska detta noteras på särskild plats i provprotokollet. Sådan hund äger inte rätt till ytterligare start 
före den 1 oktober, om inte ett förnyat och stambokfört intyg om rådjursrenhet kan uppvisas för 
arrangören. Jaktprov för drivande hundar på vildsvin som inte kan uppvisa stambokfört intyg om 
rådjursrenhet kan endast arrangeras under tiden 1 oktober – 31 januari, eller vid det datum som 
respektive länsstyrelse beslutar att jakt på vildsvin med hund ska upphöra. Efter tre utslagningar för drev
på hjortdjur nekas hunden ytterligare prov/tävling. 

§ 8 Anvisningar för hundförare 
Hundförare ska i stort känna till jaktprovsreglerna men har alltid möjlighet att till domaren ställa frågor 
angående provet. Hundföraren bör sträva efter att föra sin hund så att den arbetar med glädje och 
villighet.

§ 9 Kameraväst med kamera 
Det är tillåtet att använda kamera vid jaktprov där förare/ägare önskar det. Domare eller arrangör är inte 
skyldiga att vare sig tillhandahålla kamera eller väst. Kameran kan vara ett hjälpmedel för domaren att 
fastställa att hunden haft kontakt med rätt vilt. För att kameran ska kunna användas så måste domare 
använda minneskort som denne har med sig. Efter jaktprovets slut tar domaren med sig minnet som kan
användas vid kommande kollegium. Anmälan om att kamera kommer att användas görs i 
anmälningsblanketten som finns på SSDV:s hemsida www.ssdv.nu

§ 10 Domares skyldigheter under jaktprovet 
Domare ska sträva efter att göra provet så jägarmässigt enkelt som möjligt. Domare ska också vara 
behjälplig så att hunden fårtillfälle att på bästa sätt visa upp sina kunskaper i samtliga sju 
bedömningsmoment. Domare ska redovisa sin uppfattning om hundens arbete när provet är avslutat. 
Domare och provledning ansvarar också för att tillsammans med jaktledaren besluta om hur och var 
hundarna ska släppas in i såten. Detta gäller även för de hundar som inte deltar i provet. Domare ska 
lämna en kortfattad muntlig kritik samt domarberättelse, där saker av speciellt intresse ska noteras.
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§ 11 Bedömning
Jaktprov på vildsvin med drivande hundar kan vara ett jaktprov som arrangeras vid en ordinarie jakt 
samt ska ske på frilevande vildsvin. Endast oskadade vildsvin i storlek från brunröda till svarta (vuxna) 
kan vara föremål för bedömning men ej ensamma randiga kultingar. Det är upp till domaren att bedöma 
situationen. Vid jakten kan domaren till stöd för sin prissättning använda observatörer i form av 
passkyttar. Dessa bör då vara utrustade med kommunikationsradio, papper och penna. Domare ska, 
inom aktuell såt, följa det ekipage som ska bedömas. Domare kan dock endast fastställa hundens pris 
genom dennes egna iakttagelser.

Provet avser att pröva hundens vilja och förmåga att självständigt avsöka ett terrängavsnitt eller bedriva 
jakt. Hunden ska vid eventuell kontakt med andra hundar vid sök, jakt- eller ståndarbete visa ett 
sympatiskt beteende, fortsätta med sin uppgift utan att börja ”samjaga” med annan/andra hundar. 

Provhunden får under inga omständigheter överreagera med stor aggressivitet mot vildsvin eller i såten 
andra förekommande vilt. Om detta sker under provet eller efter en situation med konstaterad ”samjakt”, 
ska domaren besluta att avbryta provet och beordra hundföraren att återkalla hunden omgående. 

Om hunden visat överdriven eller ihållande aggressivitet mot ett eller flera vildsvin, alternativt andra 
vilt, ska detta noteras på särskild plats i resultatlistan, samt otvivelaktigt leda till 0 pris.

Om provhunden tar upp en ”randig” kulting rekommenderas domare, efter kontakt med jaktledningen och
efter jaktledarens anvisningar, att släppa hunden i ett nytt område. Upprepas beteendet ska provet 
avbrytas och notering i bedömningsprotokollet ska göras.

Om hunden börjar driva övrigt i såten förekommande klövvilt, ska detta noteras på särskild plats i 
bedömningsprotokollet och hundens pris påverkas beroende på om föraren kan avbryta drevet, 
alternativt hur länge detta/dessa drev pågår. Vid konstaterat drev på hjortdjur över 5 minuter Skall 
hunden kopplas snarast. Två sådana drev anses acceptabla innan provet avbryts. Sådant beteende ska 
noteras i bedömningsprotokollet. 

Provhunden får under inga omständigheter reagera med aggressivitet mot andra i provet eller jakten 
deltagande hundar, då ska domaren avbryta provet. Om sådan aggressivitet visas av provhunden ska 
detta noteras på särskild plats i resultatlistan. Om ”samjakt” kan konstateras ska domaren stoppa 
prövningen. Om detta upprepas ska provet avbrytas.

Om hund som är under bedömning börjar jaga tillsammans med annan hund, oavsett
om den andra hunden är under bedömning eller inte, ska provbedömningen omedelbart avbrytas. 
Dock kan själva jakten fortsätta. 

Provhund ska vara utrustad med GPS-Pejl som domare kan avläsa med sin egen handenhet, eller med 
handenhet som hundförare förser domaren med. Om det inte är möjligt får domare hänga på sin egen 
GPS-enhet på provhunden för att kunna genomföra provet. Finns uppringningsfunktion kan den 
användas av domaren för att på långt håll konstatera om drev pågår.

Om jaktprov sker under ordinarie jakt ska Provhunden/hundarna ha olikfärgade halsdekorationer eller 
olikfärgade västar för att på avstånd kunna identifieras under jakten. 
Provtidens längd ska inte understiga 3 timmar och har en maximal tid om 4 timmar. Provet kan föregå i 
en eller flera såtar. 

Hunden ska vara tillbaka inom 60 minuter efter provtidens slut. 

Hunden ska vid brist på vildsvin tilldelas KEB (Kan Ej Bedömas) och omprov erbjudes ej. Detta ska 
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noteras i bedömningsprotokoll och resultatlista. En hund med KEB ska alltid erhålla 0 pris

Domslut grundat på tjänstgörande domares uppfattning av hundens arbete är slutgiltigt först när det 
fastställts av kollegium. 

§ 12 Moment att bedöma
Följande egenskaper ska bedömas under jaktprovet:

Maximal poäng

20:1 Sök, slagarbete och upptagningsförmåga 8 poäng
20:2 Jaktarbete (drev, stånd eller gångstånd) 8 poäng
20:3 Skall 5 poäng
20:4 Skallmarkering               4 poäng
20:5 Samarbete                   5 poäng
20:6 Lydnad                   5 poäng
20:7   Jaktlust                                                                                                                            5 poäng  

Totalpoäng 40 poäng

20:1       Sök, slagarbete och upptagningsförmåga       Max 8 poäng  
Avser prövning av hundens förmåga att självständigt söka och hitta vildsvin. Hunden ska lagom raskt och 
systematiskt söka igenom terrängen. Idealiska sökrundor kan vara 5-30 minuter långa.
Minst 5 poäng i detta moment krävs för 1:a pris.

1-2 poäng
Om hunden är ovillig att söka ut men vid spårkontakt gör ett slagarbete ett antal 100 meter men kommer 
tillbaks varje gång. Den högre poängen om det blir upptag.

3-4 poäng
Hunden är trångsökt men har ett bra tempo och visar viss orutin och har ett gott slagarbete som leder till 
upptag.

5 poäng
Hunden gör ett gott arbete även om den är trång eller vidsökt men med bra tempo samt har ett slagarbete 
som leder till upptag.

6-7 poäng
Hunden gör ett bra arbete där söket är stort nog (200-400 meter) och med bra tempo och med ett slagarbete 
som leder till upptag.

8 poäng
Utmärkt sök. Där tempo, systematik och möjligheten att styra inte ger mer att önska. Jobbar självständigt.

I protokoll ska även noteras i de fall hunden är trång- alternativt vidsökt.

20:2 Jaktarbete (drev, stånd & gångstånd) Max 8 poäng
Avser prövning av hundens jaktarbete. Där man kan uppleva att både hund och vildsvin känner sig trygga i 
situationen. Hunden ska visa ett stabilt intryck även om flera hundar ansluter.

Minst 5 poäng krävs i detta moment för 1:a pris.
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1-2 poäng
Hunden visar ett tveksamt och orutinerat arbete.

3-4 poäng
Fungerar okej i arbete med vildsvin men visar viss orutin och får inte loss vildsvinet då det gör halt. 
Den lägre poängen ges då hunden viker ned vid utfall, tappar kontakten med vildsvinet efter utfall och/eller 
söker stöd hos föraren under arbetet.

5 poäng
Fungerar bra som vildsvinshund, kan i vissa lägen (stort vildsvin) ha svårt att få loss vildsvin som stannat.

6-7 poäng
Fungerar mycket bra som vildsvinshund och arbetar självständigt.

8 poäng
Hunden visar ett utmärkt arbete med vildsvin och inget mer finns att önska.

20:3 Skall Max 5 poäng
Avser prövning av skallets hörbarhet och klang. Skallet skall vara genomträngande klangfullt för att kunna 
höras bra i alla väder.
Minst 3 poäng krävs i detta moment för 1:a pris.

1 poäng
Om skallet har dålig hörbarhet 

2 poäng
Om skallet hörs tillfredsställande 

3 poäng
Om skallet hörs bra.

4 poäng
Om skallet har bra hörbarhet och klang.

5 poäng
Om skallet har utmärkt hörbarhet och klang.

20:4 Skallmarkering Max 4 poäng
Ett nyanserat skall önskas för att därigenom få möjlighet att avgöra vad hunden håller på med. Varierad täthet
önskas för att kunna bedöma olika situationer.
Minst 2 poäng krävs i detta moment för 1:a pris.

1 poäng
Hunden har ingen nyansering alls.

2 poäng
Hunden har godkänd nyansering.
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3 poäng
Hunden har en god nyansering (och energi). 

4 poäng
Hunden har utmärkt nyansering och energi där man tydligt kan förstå vad som händer.

I protokoll ska även noteras i ruta i de fall hunden är hård - alternativt lös i skallet.

20:5 Samarbete Max 5 poäng
Under jaktprovets alla moment ska domare bedöma hundens följsamhet/kontakt med föraren i allmänhet. 
Hund som självmant bryter och återgår då den kommer alltför långt bort ska premieras.
Minst 3 poäng krävs i detta moment för 1:a pris.

1 poäng
Avsaknad av kontakt och samarbete.

2 poäng
Hunden visar dålig kontakt och samarbete.

3 poäng
Hunden visar godkänd kontakt och samarbete.

4 poäng
Hunden visar bra kontakt och samarbete.

5 poäng
Hunden visar utmärkt kontakt och samarbete.

20:6 Lydnad Max 5 poäng  
Under jaktprovets alla moment ska domare bedöma hundens följsamhet/kontakt med föraren och lydnad i 
allmänhet.          

Minst 3 poäng krävs i detta moment för 1:a pris.

1 poäng
Avsaknad av lydnad och låter sig inkallas när den själv finner lust.

2 poäng
Hunden visar dålig lydnad och låter sig inkallas endast då den själv har avslutat jakten.

3 poäng
Hunden visar acceptabel lydnad och låter sig inkallas då inte jaktarbete pågår och efter lite övertalning då 
jaktarbete pågår.

4 poäng
Hunden visar bra lydnad och låter sig villigt inkallas då inte jaktarbete pågår och på eller i närhet av drevlöpa 
under pågående drev.
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5 poäng
Hunden visar utmärkt lydnad och låter sig inkallas på avstånd vid stånd eller pågående drev.

20:7 Jaktlust
Max 5 poäng

Har hunden fortfarande jaktlust och är ivrig att komma ut på nytt sök trots flera drevarbeten anses det positivt 
och är ett tecken på att hunden har god kondition och jaktlust.

Minst 3 poäng krävs i detta moment för 1:a pris.

1 poäng
Ovillig att söka ut eller försvinner (hittar på annat).

2 poäng
Mindre god, går med men söker inte ut särskilt stort och utan energi.

3 poäng
Hunden söker ut i bra tempo och visar bra jaktlust.

4 poäng
Hunden visar god kondition och jaktlust, samt arbetar i gott tempo.

5 poäng
Hunden visar utmärkt kondition, tempo, energi och jaktlust.

Prisnivåer

KEB Hunden Kan Ej Bedömas

0:a 0   till och med 15 poäng

3:e pris 16 till och med 23 poäng

2:a pris 24 till och med 30 poäng

1:a pris 31 till och med 40 poäng

Jaktcertifikat kräver minst 35 poäng.

För att få ett 3:e pris ska hunden ha presterat minst 20 minuters totalt jaktarbete med drev och skall på 
samma vildsvin.
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För att få ett 2:a pris ska hunden ha presterat minst 25 minuters totalt jaktarbete med drev och skall på 
samma vildsvin.

För att få ett 1:a pris ska hunden ha presterat minst 40 minuters totalt jaktarbete med drev och skall på 
samma vildsvin.

§ 13 Protest 

Domslut kan ändras i följande fall. 
a. Om fel av teknisk art begåtts. 
b. Om hunden inte ägt 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 klandrande resultat 
2. Efter anmälan från provledningen eller de domare som fattar beslutet. 
3. Efter beslut av arrangör att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut. 

Protest mot domslut ska vara skriftlig. 
Den ska lämnas till kommissarie inom två dagar från det datum som det klandrande domslutet meddelades 
och vara åtföljt av protestavgift, motsvarande lika med anmälningsavgiften. 
Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte åtföljs av fastställd 
protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av kommissarie. 
Den deltagare som berörs av kollegiets beslut kan överklaga till SSDVs styrelse. 
Överklagan skall ske skriftligt och inkomma till SSDVs styrelse senas två veckor efter dagen för kollegiets 
beslut. 
Vid avslag från SSDVs styrelse äger den överklagande rätt att överklaga till SKKs JhK inom 30 dagar från det
att SSDVs styrelse meddelat sitt beslut. Ändringar i resultatlista kan ske inom 2 år från provtillfället.
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