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REMISS 

 

 

Revidering av jaktprovsregler för Retriever, A och B prov. 

Under 2017 tillsattes en regelrevideringskommitté av Huvudstyrelse med undertecknad som 

sammankallade. Kommittén består av Roger Westerman och Per-Anders Norling som 

representanter för RJK (retrieverjaktkommittén), Anders Carlsson och Carina Asp för 

Domarkollegiet och från våra stora Rasklubbar inom SSRK är det Daniel Broqvist för 

Labradorklubben, Gunilla Wedén för Golden klubben och Tina Engström för Flatklubben.  

I slutet av januari 2018 har vi enats om ett första utkast till nya regler inför 2022. Våra regler 

innehåller också en del som SKK kräver ska finnas med i alla regelverk. Denna del är inte med 

i remissen. 

I botten ligger en tidsplan som beskriver det tänkta arbetet fram till SSRK:s Fullmäktige 2019.  

Dessa utkast kommer härmed på en första remissrunda till berörda avdelningar, rasklubbar 

och JDF. Svar på denna första remiss önskas per den 30 april 2018 till info@ssrk.se 

Vidare, se tänkt arbetsgång enligt tidsplan som finns bifogad remissen. 

Nedan en kort presentation av kommitténs tankar bakom dessa justeringar och ändringar. 

A prov 

Generellt gällande våra A-provs regler är kopplingen till det Internationella regelverket som i 

sin tur baseras på de engelska reglerna, när det gäller bedömning av hundarna. FCI och 

Sverige(SKK) kräver dock kvalitetspris på alla startande hundar. 

Målsättningen har varit att behålla kopplingen till FCI och utveckla det vi idag kallar KKL mot 

en Öppen Klass A. 

 



 

I förslaget är de Administrativa ändringar är små. 

Kommittén vill öka kravet på medlemskap i SSRK och kräva att både hundägare och 

hundförare är medlem i SSRK. Som det är idag kan en hundförare starta på prov utan att 

vara medlem i SSRK eller motsvarande utländsk klubb inom FCI. 

Registreringskravet är också uppdaterat så det stämmer med dagens arbetssätt särskilt när 

det gäller utlandsregistrerade hundar. 

När det gäller klassindelning så ändrar vi första klassen. 

Kvalificeringsklass (Kkl) föreslås ändrat till Öppen Klass A. Vi behåller baskravet för start, 1: a 

Nkl på B prov, men är öppna för lottningsregler som ger högre meriterade hundar förtur. 

Detta hänvisar vi till i §3 för vidare HS beslut. 

Elitklass justerad och uppdaterad med avseende på krav för start i klassen. 

§7 Provets uppläggning och genomförande samt bedömning. 

Hela paragrafen omskriven med ett gemensamt avsnitt för båda klasserna och separata 

stycken för Ökl A och Ekl. 

Antal hundar i Ökl A är ökat till minst 4, hund skall vara okopplad och domarkategori 

definierad. 

Antal hundar i Ekl är ökat till minst 10. 

§8 Prissättning 

Paragrafen omskriven med ett gemensamt avsnitt för båda klasserna och separata stycken 

för Ökl A och Ekl. 

Krav för Ökl A tillagt, fanns inte tidigare. Prisnivåer ändrat från dagens 1, 2,3 och 0 i Kkl  till 

Excellent, Very Good osv. Kort skriftlig kritik bör också ingå i Ökl A 

I Ekl är prisnivåer ändrade på samma sätt. 

För eventuella championat vill också ge en möjlighet att Certifikat kan ges till lägre placerad 

hund med certifikatkvalité om t.ex. vinnare är fullcertad. 

 

B prov 

Generellt när det gäller B-prov har målsättningen varit att förenkla och ta bort de låsningar 

som vi skrivit in genom åren. Det är alltid bättre att detaljstyra i våra Anvisningar för 

retrieverjaktprov som SSRK själva råder över och kan uppdateras med kort varsel.  

B-proven är fortsatt vårt största avelsinstrument när det gäller jaktprov och kommer nog så 

att förbli. 

 



 

Kravbilden i sig är inte ändrad, men vi upplever att dagens regler i stor utsträckning 

begränsar möjligheten att bedöma fler hundar per domardag.  

Vi måste ha ett regelverk som klarar låsningar på 5 års intervaller och som möjliggör en 

välriktad användning av de domarresurser vi har och att vi inte fastnar i småsaker som man 

inte kan förändra innan nästa regelrevidering. 

I förslaget är de Administrativa ändringar är små. 

Administrativa ändringar samma som för A-prov gällande medlemskap och registrering av 

utlandsägda hundar. 

 

§5 Klassindelning.  

Åldersgränsen ändrad till 12 månader. Kommittén förslår att vi slår vakt om vår svenska 

hundpopulation och föreslår att svenskregistrerade hundar, till viss del, ska beskrivas i 

Sverige. Kommittén anser att det praktiska provet, vilket är en udda provform som kräver 

mycket resurser, mycket väl kan tas bort och ersättas med befintlig provform på varmvilt. 

§6 Provets allmänna uppläggning.  

Omskrivet utan låsningar. Även möjlighet att ha hund i Nkl okopplad i passivitet.  

Kommittén föredrar en viss eftertänksamhet vad gäller den typ av vilt vi använder. 

§7 Provets genomförande.  

Ändring i Nkl och Ökl på minsta antal skott och vilt.  

I Ekl betonar vi skillnaden jämfört med de lägre klasserna och ger samtidigt 2 alternativa sätt 

att nå ett championat. Alternativ 1 är en ren tävlingsklass med konkurrensbedömning och 

alternativ 2 är så som det är idag. 

Vi har samtidigt avvaktat med championatsregler. 

§8 Föremål för bedömning.  

Paragrafen är omskriven. Efter 2017 års domarkonferens framgick med stor tydlighet att 

vissa av de ”egenskaper” som idag finns i regelverket och på protokollet inte ger uppfödare 

något mervärde. Flera av egenskaperna går i varandra och är nu bantat från 14 till 7. 

Förslaget är resultatet av denna diskussion. 

§9 Avbrytande av prövning.  

Tydliggjort i tabellform. Gäller i samtliga klasser.  

§11 Prissättning.  

Ska kopplas till §7 gällande Elitklass. I övrigt ingen skillnad. 

 

 



 

 

Övrigt. 

Särskilt prov bort då det idag inte finns användning för denna provform. 

Samtliga prov kan hanteras på samma sätt och regleras i våra Anvisningar för 

retrieverjaktprov. 

För Huvudstyrelsen och Regelrevideringskommittén 

Sören Swärdh 
Sören Swärdh 

ansvarig retrieverjakt SSRK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor: 

Tidsplan 

Utkast A provs regler 

Utkast B provs regler 

 

 


