UTKAST JAKTPROVSREGLER FÖR RETRIEVER (B-prov)
GÄLLANDE FROM 2022-01-01 t.o.m. 2026-12-31
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Jaktprovsregler för retriever (B-prov)
Fastställda av SKK att gälla fr.o.m. 2022-01-01 för Chesapeake Bay retriever, Curly
coated retriever, Flatcoated retriever, Golden retriever, Labrador retriever, Nova Scotia
Duck Tolling retriever och Irländsk vattenspaniel.

SKK del i regelverket kan klippas in senare
§ 1 Ändamål
Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars
jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.

§ 2 Organisation och godkännande
Officiella jaktprov enligt dessa regler anordnas av Svenska Spaniel- och Retrieverklubben.
Domare, provform samt tid och plats för prov ska godkännas och fastställas av SSRK:s
Huvudstyrelse.
Kommissarie och provledare ska utses vid alla av SSRK godkända prov.
a. Domare ansvarar för att provet genomförs enligt gällande regler. Domaren äger rätt att
ändra provuppläggningen. Domare ska vara medlem i SSRK eller i motsvarande
utländsk klubb.
b. Domare får inte vara skytt eller föra hund under pågående prövning
c. Kommissarie ansvarar för att start och prislistor upprättas samt handlägger eventuella
protester.
d. Certifierad provledare ansvarar för provets säkerhet samt, i samråd med domaren, för
provets uppläggning.
e. Provledare och kommissarie ska vara medlem i SSRK.
f. Prov får inte inställas utan godkännande av Huvudstyrelsen.

§ 3 Rätt att delta
Hund kan endast anmälas till en start per klass för varje utannonserat jaktprov.
Hund ska 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 efter anmälningstillfället kvalificerat sig för högre klass tillåtas starta i denna.
Krav på medlemskap
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•

Hundägare och hundförare ska vara medlem i SSRK eller i motsvarande
utländsk klubb.

Registreringskrav
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund skall registrering ske hos SKK och finnas sökbar i av SSRK valt
system för tävlingsanmälan.
I de fall ovanstående krav inte uppfylles kommer erhållna resultat annulleras.
Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK.

Begränsat prov och lottning
Om deltagarantalet måste begränsas ska detta meddelas vid annonseringen av provet.
Antalet deltagare bestäms av arrangören och lottning ska ske omedelbart efter
anmälningstidens utgång. Arrangör har i samband med överanmält prov möjlighet att utse
reserver. Hund som kvalificerat sig till högre klass efter anmälningstillfället tillåts dock
starta i denna om arrangören så tillåter och det finns lediga platser, som inte behöver
utnyttjas till inlottade reserver. Lottning sker i enlighet med beslut av SSRK
Huvudstyrelse.
Vid rasmästerskap och liknande arrangemang kan SSRK Huvudstyrelse fatta beslut om
förändrade begränsnings- och lottningsregler.
I provet får inte deltaga
a. Hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie.
b. Hund som tillhör tjänstgörande domare eller domaraspirant. Person som tjänstgör som
domare har dock rätt att föra hund i en annan klass än den som tjänstgöringen har gällt
eller ska gälla.
c. Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare eller
domaraspirant under de senaste sex månaderna.
d. Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll har inte rätt att delta i den
klass domaruppdraget gäller.
e. Tik som löper.
f. Hund som är utrustad med halsband, sele, täcke, bandage eller liknande föremål som
anbringats på hunden.
g. Hund, som har oläkta sår, visar hälta, har vattensvans eller annan fysisk skada som kan
nedsätta dess arbetsförmåga.

§ 4 Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgiften ska ske enligt gällande
anvisningar.
Anmälningsavgiften återbetalas
a. Om utlyst prov inställs
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b. Vid begränsat prov, till den som inte kan beredas plats.
c. Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, ska intyg av veterinär eller av
SSRK välkänd person vara arrangör tillhanda inom tre (3) vardagar efter provet.
d. För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av SSRK välkänd person
ska vara arrangör tillhanda inom tre (3) vardagar efter provet.
e. För hund, som efter anmälan erhållit merit som förhindrar deltagande i anmäld klass,
varvid anmälan härom ska 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 arrangören rätt att behålla av
SSRK fastställd avgift för att kompensera sina administrativa kostnader om betalning
skett via PlusGiro/Bankgiro.

§5 Klassindelning
Nybörjarklass (Nkl)
För hundar som första prov dagen uppnått 12 månaders ålder och inte tidigare erhållit ett
1: a pris i klassen.
Öppenklass (Ökl)
För hundar som erhållit 1: a pris i nybörjarklass. Merit för Svenskregistrerad hund ska
vara tagen på vilt

Elitklass (Ekl)
För hundar som erhållit två 1: a pris i öppenklass på jaktprov (B). Minst 1 merit för
svenskregistrerad hund ska vara tagen i Sverige.
Startordningen ska bestämmas genom lottdragning i varje klass. I samtliga klasser lottas
hundarna oberoende av ras eller kön.

§6 Provets allmänna uppläggning
B prov är en artificiell provform där regelrätt jakt inte förekommer, men som så långt
möjligt efterliknar de situationer som uppstår eller kan uppstå vid jakt med retriever.
Provets uppläggning ska ta hänsyn till prov markens beskaffenhet, så att domaren på bästa
möjliga sätt kan bedöma hundarnas jaktliga egenskaper på såväl land som i vatten.
Provet ska fingera alla de delar som krävs för att domaren ska kunna få en så god
uppfattning som möjligt av startande hundar.
Den idealiska retrievern är uppmärksam, lugn och tyst på pass utan att föraren behöver
ingripa. Hunden ska noga markera fallet vilt, och sedan ha ett gott minne av
nedslagsplatsen.
När hunden skickas att apportera ska den visa söklust, initiativ, bra näsa och
viltfinnarförmåga. Den får inte vägra någon sorts terräng och den ska villigt gå i vatten.
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Den ska visa samarbetsvilja och arbeta i god kontakt med sin förare, utan att för den skull
vara alltför beroende av denne.
När hunden lokaliserat viltet ska detta apporteras snabbt, korrekt och med mjuk mun samt
lämnas till förarens hand.
Förarinsatsen ska enbart ses som nödvändigt komplement till dessa egenskaper, för att
hunden ska visa stadga vid förflyttningar och på pass, och för att den villigt ska låta sig
styras till vilt som den inte kunnat markera vid nedslaget.
Det bör vara naturligt för en retriever att kunna arbeta tillsammans med andra hundar utan
att störa dessa eller själv bli störd. Hunden ska därför i:
Nkl

under del av prövningen följa annan hunds arbete. Hund kan hållas kopplad
under annan hunds arbete

Ökl

under hela prövningen följa andra hundars arbete, samt under del/delar arbeta i
anslutning till andra hundar. Dock bör ett samtidigt arbete i ett gemensamt
område inte förekomma i denna klass.

Ekl

under hela prövningen följa andra hundars arbete, samt under del/delar av provet
arbeta samtidigt med andra hundar.

Anslutning till innebär att uppgifterna förläggs till ett område där svårigheter att rätt
bedöma beteenden/egenskaper under samarbetet undviks.
Jaktprovets uppläggning varierar beroende på de naturliga möjligheter provmarken
erbjuder. Provledaren svarar i samråd med domaren för att provet får en lämplig
svårighetsgrad inom ramen för tillgängliga provmarker.

Apporteringsviltet
Provledaren ansvarar för att viltet, i de klasser där sådant används, är i sådant skick att det
i största möjliga utsträckning motsvarar nyskjutet vilt. Passat eller otinat vilt får inte
förekomma. I största möjliga utsträckning ska vilt, som normalt jagas med retriever,
användas.
Domaren ska på provmarken förvissa sig om viltets kvalitet och att det förvaras på
lämpligt sätt. Prov får inte genomföras om viltets kvalitet inte är optimal. Rovvilt får inte
förekomma som apporteringsvilt i någon klass.

§7 Provets genomförande
a. Nybörjarklass (Nkl)
Provområdet ska kunna jämföras med medelsvår jaktterräng både i fråga om land- och
vattenområden. Minst sex apporteringstillfällen bör ges och apporteringsarbetet ska
arrangeras så att det är möjligt att bedöma samarbetsvilja, sök, markering, apportering och
vattenarbete. Minst sex skott ska avlossas per hund som fullföljer provet. Skotthåll och
apporteringsavstånd ska vara jaktligt realistiska. I NKL begärs endast att hunden kan
styras i anvisad riktning. I denna klass ska enbart vilt användas.
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b. Öppenklass (Ökl)
Provområdet ska kunna jämföras med medelsvår jaktterräng både i fråga om land- och
vattenområdena. Minst åtta apporteringstillfällen bör ges och apporteringsarbetet ska
arrangeras så att det är möjligt att bedöma samarbetsvilja, sök, markering, apportering och
vattenarbete. Minst åtta skott ska avlossas per hund som fullföljer provet. Skotthåll och
apporteringsavstånd ska vara jaktligt realistiska. Skott ska lossas och vilt falla medan
hunden är i arbete. I denna klass ska enbart vilt användas.

ALTERNATIV 1
c. Elitklass (Ekl)
I elitklassen tillämpas konkurrensbedömning där placerade hundar rangordnas och
arrangeras i princip som öppenklass men med väsentligt ökad svårighetsgrad och avstånd.
Lämpliga åtgärder är svårare terräng, mer omfattande vattenarbete, svårare markeringsoch dirigeringsuppgifter samt fler apporter och skott per hund.
I denna klass kan vilt eller dummies användas. Dock inte på samma prov.
I denna klass kan SSRK:s Huvudstyrelse bevilja dispens att vattenarbete kan uteslutas om
terrängen så kräver.

ALTERNATIV 2
c. Elitklass (Ekl)
Elitklass arrangeras i princip som öppenklass men med väsentligt ökad svårighetsgrad,
Bedömning i denna klass är mer inriktad på prestation än på egenskaper. Lämpliga
åtgärder är svårare terräng, mer omfattande vattenarbete, svårare markerings- och
dirigeringsuppgifter samt fler apporter och skott per hund.
I denna klass kan vilt eller dummies användas. Dock inte på samma prov.

§8 Föremål för bedömning
Föremål för bedömning är hundens förmåga och villighet att på land och i vatten
lokalisera och inleverera ett antal apporter. God dressyr och appell är förutsättningar för
jakt med retriever. Hunden ska arbeta med bra motivation och visa god uthållighet tills de
förelagda uppgifterna är lösta eller provet avbrutits. Hunden ska också visa mod i de
provsituationer där det tar emot. Hunden får under sitt arbete inte störa eller låta sig störas
av andra vid provet närvarande hundar.
Följande egenskaper hos hunden ska alltid bedömas.

a. Samarbetsvilja
Vilja till samarbete med föraren är ett sammanfattande uttryck för hur lätt hunden låter sig
föras i varierande situationer. Hundens samarbetsvilja bedöms under hela provet. Det
förväntas att en retriever stilla och lydigt följer sin förare genom terrängen. Upprepade
kommandon och korrigeringar från föraren för att hålla hunden på plats eller i arbete
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belastar den slutgiltiga prissättningen. Hunden ska då arbetets effektivitet, så kräver, raskt
och villigt låta sig styras, såväl på land som i vatten. Högljudd handling påverkar den
slutliga prissättningen. Går hunden helt ur hand är detta ett diskvalificerande fel som
berättigar domaren att avbryta prövningen.

b. Söklust.
Söket ska vara sådant att hela det aktuella terrängavsnittet, även svårare delar, täckes
effektivt och utan onödig tidsspillan. Då så begärs ska hunden kunna avsöka anvisat
område självständigt utan större stöd från föraren. Söket kan även omfatta arbete i vatten.
Omotiverat och ineffektivt sök räknas hunden till nackdel. Helt otillräckligt sök berättigar
domaren att avbryta prövningen.

c. Markeringsförmåga
Avser prövning av hundens förmåga att vara koncentrerad på fallande vilt/dummies,
hundens minnesbilder av händelseförloppet och hur hunden därefter, självständigt och
snabbt lokaliserar samt följer upp sina intryck. Dålig koncentration, minne och
uppföljning ska räknas hunden till nackdel.

d. Stadga
Hunden ska vid skottlossning och inför fallande vilt/dummies förhålla sig lugn och tyst
och får inte gnälla eller skälla.
Då hunden är i arbete ska den vid ovan nämnda situationer inte låta sig distraheras utan
ska fortsätta de förelagda uppgifterna. Då hunden är kommenderad att förhålla sig stilla
(stå, sitta, ligga) ska den lugnt och tyst förbli på platsen. Spontan stadga utan påverkan
från föraren är positivt. Skotträddhet eller svårkontrollerad upphetsning är ett allvarligt fel
som berättigar domaren att avbryta prövningen.

e. Apporteringslust
Hunden ska spontant och utan tvekan, dröjsmål eller övertalning från föraren apportera
och inleverera apporteringsobjekten. Apportvägran är ett allvarligt fel som berättigar
domaren att avbryta prövningen.
Föremål för bedömning ska vara:
•
•

Villighet att ta upp apporten.
Villighet att snabbt och direkt komma in till föraren med apporten.

f. Apportgrepp
Hunden ska apportera på ett sådant sätt att apporten inte glider ur hundens grepp, att
hundens rörelser inte onödigtvis hindras och att apporten inte skadas av hundens tänder.
Apporten ska lämnas i hand. Om en hund uppvisar ett skadande apportgrepp berättigar
detta domaren att avbryta prövningen.
Föremål för bedömning ska vara:
•
•
•

Greppets lämplighet.
Mjukheten i greppet.
Avlämningen.
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g. Vattenarbete
Hunden ska villigt gå i vatten och visa frimodighet att ta sig fram i vattenvegetationen.
Hunden ska ha ett effektivt simsätt. Bristande frimodighet och simsätt i vatten ska räknas
hunden till nackdel. Total ovilja att gå i vatten berättigar domaren att avbryta prövningen.

h. Helhetsintryck och Sammanfattande kritik.
Den sammanfattande kritiken ska på ett klart sätt visa den prisvalör som hunden erhåller.
Både positivt och negativt agerande under prover ska framgå.

§ 9 Avbrytande av prövning
Om hunden utför helt otillfredsställande arbete äger domaren rätt att avbryta prövningen.
Fel, som berättigar domaren att avbryta hundens vidare deltagande i provet är (se även §
8):
•

Hunden helt ur hand.

•

Helt otillfredsställande sök.

•

Stark skotträdsla.

•

Svårkontrollerad upphetsning.

•

Uppenbar apportvägran.

•

Ett uppenbart hårt och skadande apportgrepp.

•

Total ovilja att gå i vatten.

•

Aggressivitet mot annan hund.

§ 10 Bedömning
Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provreglerna.
Domaren ska efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik
avseende de prövade egenskaperna (se § 8 a-g). Detta gäller även hund som inte erhållit
pris eller där provet avbrutits.
Domslut grundat på domarens uppfattning av hundens arbete är slutgiltigt.

§ 11 Prissättning
Avgörande vid prissättningen ska vara det helhetsintryck domaren har av hundens arbete
och egenskaper, hundens allmänna effektivitet samt vilken kapacitet den har som apportör
i varierande situationer
I alla klasser tillämpas kvalitetsbedömning. Hund tilldelas 1: a, 2: a, 3:e pris eller intet
pris, 0.
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För erhållande av 1: a eller 2: a pris erfordras minst godkänd i alla bedömda egenskaper
(se § 8).
Vid skada som gör att hunden inte kan fullfölja provet noteras i prislistan KEP (kan ej
prisbelönas)

a. Nybörjarklass
I denna klass ska framför allt hundens arbetsvillighet, spontana apportering och
samarbetsvilja bedömas.
•

För erhållande av 1: a pris ska hunden visa mycket god arbetsvillighet,
apporteringsglädje och samarbetsvilja samt icke uppvisa några allvarligare fel eller
brister i arbetet.

•

För 2: a pris ska hunden visa god arbetsvillighet och apporteringsglädje medan
vissa fel och brister kan tillåtas.

•

För 3:e pris ska hunden visa arbetsvillighet och gott intresse för apportering medan
även klara fel och brister kan accepteras.

b. Öppenklass
•

För erhållande av 1: a pris ska hunden genomföra provet på ett övertygande sätt
och av domaren anses som en bra jakthund.

•

För 2.a pris ska hunden utföra ett förtjänstfullt arbete, dock kan vissa fel och
brister accepteras.

•

För 3:e pris ska hunden utföra ett sådant arbete att det trots dess fel och brister,
icke kan anses utesluta hunden från pris.

ALTERNATIV 1
c. Elitklass
I elitklass ska i alla avseenden höga krav ställas på hundens arbete.
•

För erhållande av 1: a pris ska hunden genomföra provet på ett synnerligen
övertygande sätt och av domaren anses som en mycket bra jakthund.

•

De fyra (4) bästa hundarna med 1: a pris rangordnas.

•

Hund, som erhåller 1: a placering i EKL kan tilldelas Certifikat och övriga
placerade hundar CK, under förutsättning att de utfört ett utmärkt arbete av högsta
kvalitet.

•

Om högre placerad hund redan är SEJPCH kan Certifikat tilldelas nästa hund i
placeringsordningen inom de fyra placerade hundarna.

•

För 2: a pris ska hunden utföra ett mycket förtjänstfullt arbete med endast smärre
fel och brister.

•

För 3:e pris ska hunden utföra ett gott arbete utan alltför stora brister.
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ALTERNATIV 2
c. Elitklass
I elitklass ska i alla avseenden höga krav ställas på hundens arbete.
För erhållande av 1: a pris ska hunden genomföra provet på ett synnerligen övertygande
sätt och av domaren anses som en mycket bra jakthund.
För 2: a pris ska hunden utföra ett mycket förtjänstfullt arbete med endast smärre fel och
brister.
För 3:e pris ska hunden utföra ett gott arbete utan alltför stora brister.

§ 12 Anvisningar för hundförare
Hundförare ska känna till jaktprovsreglerna men har dock rätt att före start till domaren
ställa frågor angående prövningsordningen.
Under pågående prov diskuteras inte domslut med tjänstgörande domare. Under eller efter
provet kritiseras inte bedömningen offentligt
Det är förbjudet att aga hund. Brott mot bestämmelsen medför uteslutning från provet.
Hundförare ska sträva efter att föra sin hund så att den arbetar med glädje och villighet.
Kommandon och signaler ska vara lågmälda och förekomma sparsamt.
Fysisk kontakt med hunden i syfte att lugna eller korrigera denna är inte tillåten.
Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är inte tillåtna under
provet.
Hundar och förare ska vara vid samlingen på utsatt tid och sedan fortlöpande stå till
domarnas förfogande. I annat fall utesluts ekipaget från provet.
Såvida ingenting oförutsett inträffar måste hunden ha samma förare under hela provet.

§ 13 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 klandrande resultatet.
2. Efter anmälan från provledningen eller från den domare som fattat beslutet.
3. Efter beslut av SSRK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut.
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Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska 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, ska 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.
Vid ett avslag från SSRK:s styrelse äger den överklagande rätt att överklaga till SKK:s
JhK inom 30 dagar från det att SSRK:s huvudstyrelse meddelat sitt beslut. Ändring i
resultatlista kan ske inom 2 år från provtillfället.
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