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1

JAKTPROV FÖR WACHTELHUND

Svenska Wachtelhundklubben (SWK) är en specialklubb inom SKK-organisationen och har från SKK
ett delegerat ansvar för utveckling av Wachtelhunden i Sverige.

1.1

JAKTPROVENS ÄNDAMÅL

Jaktprovens ändamål är att prova hundar under jägarmässiga former och premiera de egenskaper som
utmärker rasens specifika karaktär och på vilka avelsarbetet ska grundas. Detta för att få fram effektiva
hundar som är väl anpassade till en tidsenlig jakt.
Jaktprovet är ett viktigt instrument för aveln och för utvecklingen av ändamålsenliga och lämpliga
jakthundar. Genom att delta i jaktproven kan den enskilda hundägaren bidra till en gynnsam
utveckling av rasen.

1.2

WACHTELHUNDENS JAKTLIGA ANVÄNDNING

Wachtelhunden är en kortdrivande (ref rasbeskrivning) skogsjakthund och mångsidig jakthund. Tack
vare ändamålsenliga jaktprov och avelskrav ges jägarna möjlighet till en passionerad och arbetsvillig
jakthund för främst skogsjakten och som en effektiv eftersökshund såväl på land som i vatten.
Huvuduppgiften för Wachtelhunden är klövviltsjakten där den ska arbeta självständigt. Utrustad med
en stark vilja att finna vilt ska Wachtelhunden effektivt söka igenom När den finner vilt skall den jaga
detta uthålligt och driva det ur såten med ett ärligt drevskall. Efter avslutat drev skall den villigt
återvända till föraren med en självständig återgång.
Framförallt vid jakt efter vildsvin och skadat vilt kommer Wachtelhundens egenskaper, viltskärpa,
mod och robusthet till sin rätt.
Vid eftersök, både som spårhund och lös eftersökshund, ska Wachtelhunden utföra övertygande
arbeten och snabbt förkorta viltets lidande. Wachtelhunden ska ha förmågan eller kapaciteten att
förfölja skadat vilt längre sträckor och avsluta ändamålsenligt.
Främst vid vattenarbetet, men även på fält, är rasen lämplig som eftersökshund och apportör efter
småvilt upp till fullvuxen rävs storlek.
För att Wachtelhunden ska bli jaktligt mångsidig och brukbar krävs grundlig lydnads- och jaktdressyr.

1.3

ETISKA REGLER

Användningen av jakthundar är en mycket gammal kulturform och effektiva jakthundar som används
på rätt sätt, har ett starkt samband med en framgångsrik jakt och en god jaktetik. De svenska jägarna
har idag stor frihet under ansvar och det är viktigt att vi vårdar det förtroendet väl. Vi är alla varje dag
ansvariga för jaktens framtid i allmänhet och jakten med hund i synnerhet.
Dessa förhållanden ställer mycket stora krav på hundens lydnad och jaktträning. Förarens kunskap om
såväl hundens egenskaper och funktion som hänsyn till viltets situation och beteende är avgörande. I
alla sammanhang krävs gott omdöme och stor medvetenhet hos hundföraren om hans eller hennes
strikta ansvar för hundens handlingar – såväl gentemot viltet som mot människor och egendom.
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Jakthunden ska ha god omvårdnad, konditionsträning, grunddressyr och jaktträning så att den kan
ledas på ett ändamålsenligt sätt för att minimera risken för skador på såväl hunden som det vilt den ska
jaga. En välutbildad, och trygg jakthund blir en stor tillgång i jakten.
Håll dig välinformerad om de bestämmelser som gäller för jakt och jaktträning med hund. Låt inte
hundar jaga vid besvärliga väderförhållanden som exempelvis sträng kyla, djup snö eller skare.
I övrigt hänvisas till SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt.
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SKK:S ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

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 2017-07-01 – 2022-06-30. 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.

2.1

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.
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, 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.
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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-, tävlingseller 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.

2.2

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).

2.3

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 ISOstandard 11784 och 11785.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att
tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.
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2.4

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.

2.5

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.

2.6

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.

2.6.1 Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
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, proveller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Rapporterad hund kan avvisas från området.
Jaktprovsregler för Wachtelhund.
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2.7

HINDER FÖR DELTAGANDE I UTSTÄLLNINGAR, PROV,
TÄVLINGAR OCH BESKRIVNINGAR

2.7.1 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.

2.7.2 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.

2.7.3 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.

2.7.4 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.

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

2.7.5.1 Födda före 1 januari 2008:


Hund 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.
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2.7.5.2 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.
2.7.5.3 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.

2.7.6 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 SKKorganisationen i Nationellt dopingreglemente 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.

2.7.7 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.

Jaktprovsregler för Wachtelhund.
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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.

Jaktprovsregler för Wachtelhund.
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3

ORGANISATION OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Svenska Wachtelhundklubben (SWK), har ett övergripande ansvar för att lokalavdelningars
jaktprovsverksamhet genomförs i överensstämmelse med gällande regler. SWK kvalitetssäkrar,
likriktar samt utger administrativa föreskrifter för provverksamheten.
SWK äger rätt att, efter medlems överklagan enligt kapitel 3.9 eller på eget initiativ, ändra tilldelat pris
eller poäng om det klart kan konstateras att uppenbar felaktighet i jaktprovsprotokoll eller uppenbar
felaktig tillämpning av reglerna medfört att hund tilldelats fel pris eller poäng.
SWK auktoriserar/avauktoriserar domare och utfärdar domarlegitimation.

3.1

LOKALAVDELNINGEN

I normalfallet gäller att jaktprov arrangeras av lokalavdelning enligt de av SWK fastställda riktlinjer
för dess administration vilket bl a innebär:


sänder in lokalavdelningens jaktprovsprogram till SWK.



svarar för att proven anordnas enligt SWKs jaktprovsbestämmelser.



utser provledning (provledare, kommissarier och i förekommande fall jaktledare).



redovisar provresultat till SWK enligt gällande rutiner.



har som arrangerande lokalavdelning rätt att ställa in prov t.ex. vid för stora snödjup eller
skarföre.

3.2

TJÄNSTGÖRANDE DOMARE



skall av SWK vara auktoriserad jaktprovsdomare och vara medlem i erkänd specialklubb för
Wachtelhund.



är skyldig att följa god domaretik och av SKK och SWK fastställda domaretiska regler.



är i varje enskilt fall den direkt ansvarige för att provet genomförs enligt dessa regler,
anvisningar och föreskrifter.



skall efter bedömning ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik avseende de prövade
egenskaperna och arbetsmomenten.



svarar för att hundförare och eventuellt övriga närvarande får sådana anvisningar att hunden blir
rättvist bedömd i de olika momenten och egenskaperna.



om hunden utför ett helt otillfredsställande arbete äger domare rätt att avbryta prövningen.

3.3

HUNDÄGARENS/FÖRARENS ANSVAR

Hundägaren/föraren ansvarar enligt lag för den skada hunden kan vålla.
Hundägaren ansvarar för att kraven till rätt att deltaga enligt kapitel 3.4 och 3.5 är uppfyllda och att
djurskyddslagen efterlevs.

Jaktprovsregler för Wachtelhund.
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Hundförare ska i stort känna till jaktprovsbestämmelserna men har dock före start rätt att till
domaren/domarna ställa frågor angående provordningen.
Hundföraren skall under jaktprov följa domarens anvisningar och får inte uppträda på ett sådant sätt att
han hjälper hunden otillbörligt.

3.4

RÄTT ATT DELTA

Jaktproven är öppna för Wachtelhund vars ägare och förare är medlem i av SKK erkänd
specialklubb för Wachtelhund. Undantag gäller vid vildsvinsprov, se kapitel 4.2.5 Vildsvinsprov
(S)
Rätt att delta har hund som.




är frisk.
är vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
inte fått mediciner eller andra medel och att gällande karenstider för sådana medel iakttagits.



är anmäld enligt SWKs bestämmelser.



svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.



för utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset skickas till lokalavdelningens
jaktprovsansvarig i samband med anmälan till provet. I de fall ovanstående krav ej uppfyllts
kommer erhållna resultat att annulleras.

3.5

HINDER ATT DELTA I PROV



tik som löper.



hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie.



hund som tillhör, ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare/domaraspirant
under de senaste 6 månaderna eller som ägs av någon ur tjänstgörande domares/hushåll.



hund från tjänstgörande domares/domaraspirants uppfödning, avkomma samt hunds avkommor
bör undvikas att dömas av ensam domare.



se även bestämmelser under kapitel 2.7.

3.6

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Anmälan om deltagande ska ske på av arrangören anvisat sätt och ska jämte betalning av
anmälningsavgiften vara utförd senast sista anmälningsdagen.
Anmälningsavgiften återbetalas:
a. om utlyst prov inställs.
b. vid sådant bestyrkt hinder för hunds deltagande, varöver anmälaren inte råder.
c. vid begränsat prov, till den som inte kan beredas plats.

3.7

PROVS INSTÄLLELSE

Prov får ej inställas utan godkännande av SWKs styrelse förutom då väderförhållandena så kräver då
arrangerande lokalavdelning får ta sådant beslut.
Jaktprovsregler för Wachtelhund.
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3.8

TEKNISK UTRUSTNING

GPS kan användas för att ge hunden en så rättvis bedömning som möjligt. Dock är det viktigt att
påtala att stöd av teknisk utrustning aldrig kan ersätta domarens egna iakttagelser av hundens arbete.
Användande av GPS-utrustning kan frivilligt användas under följande provmoment och provformer:
drevarbete på fälthare, sökarbete skog, skogsprov och vildsvinsprov.
Om GPS används har domaren rätt att ta del av informationen, antingen från deltagares eller egen
mottagare.
I övrigt gäller SKKs regler för användning av teknisk utrustning vid jaktprov.

3.9

PROTEST

Deltagare kan inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Domslut kan ändras i följande fall:
1. Om fel av teknisk art begåtts.
2. Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.
Frågan om ändring av domslut prövas:
a) Efter protest från deltagare vars rätt berörs av det klandrade beslutet.
b) Efter anmälan från kommissarien eller från den domare som fattat beslutet.
c) Efter beslut av SWK/SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst beslut.
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den skall lämnas till kommissarien innan provet avslutas
samma dag som det klandrade domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift motsvarande
anmälningsavgiften.
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
ändras hundens pris i resultatlistan alternativt omprövas hunden och protestavgiften återbetalas.
Om ett godkännande av protesten medför att hundens pris utgår ur resultatlistan, ska såväl
protestavgiften som anmälningsavgiften återbetalas till berörd part.
Den provdeltagare som berörs av kommissaries beslut kan överklaga till SWKs styrelse.
Överklagandet ska ske skriftligt och ska ha inkommit till SWKs styrelse senast två veckor efter dagen
för kommissariens beslut.
Protest som avslagits av SWKs styrelse kan inom 60 dagar skriftligen överklagas till SKKs
Jakthundkommitté.
Ändring i resultatlista kan ske inom två år från provtillfället.
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4

PROVFORMER OCH KLASSINDELNING

4.1

PROVFORMER

4.1.1 Ordinarie prov
Prov som annonseras och är öppet för alla medlemmar. Om deltagarantalet måste begränsas ska detta
meddelas vid annonsering av provet och lottning ske omedelbart efter anmälningstidens utgång.
Arrangören har i samband med överanmält prov möjlighet att utse reserver.
I de fall provet genomförs som praktisk jakt ska ansvarig jaktledare utses.

4.1.2 Särskilt prov
Särskilt prov innebär att provdeltagare själv anskaffar mark och kan exempelvis anordnas där markens
areal och/eller vilttillgång är sådan att endast ett mindre antal hundar kan provas.
Provet ska vara anmält till jaktprovsansvarig senast fem (5) dagar innan provstart. Jaktprovsansvarig
ansvarar för att domare tillsätts.
Vid Ukl, Nkl och Ökl ska minst två hundar och förare delta.
Domare och provledare är ansvariga för att provet anordnas och genomförs enligt gällande
bestämmelser.
I de fall provet genomförs som praktisk jakt ska ansvarig jaktledare utses.

4.1.3 Övriga provformer (gäller endast vid Vildsvinsprov)
a. Under jakt (situation som kan inträffa under ordinarie jakt) - Hund kan under jakt, förutsatt att den
fyllt 18 månader, bedömas och provas på vildsvin i lämpligt såtområde enligt bestämmelser
vildsvinsprov kapitel 6.4.
Särskilt beaktande av att inga andra hundar eller hundförare uppehåller/uppehållit sig i området
under prövningen skall göras.
b. Vid annat jaktprov - Hund kan vid annat jaktprov, förutsatt att den fyllt 18 månader, under
ordinarie bedömning också bedömas på vildsvin, enligt bestämmelser vildsvinsprov kapitel 6.4, om
provdeltagaren så önskar.

4.2

KLASSINDELNING

4.2.1 Unghundsklass (Ukl)
För hundar, som på provdagen uppnått 9 månaders ålder men inte 24 månaders ålder och som inte
startat tre (3) gånger i Ukl.

4.2.2 Nybörjarklass (Nkl)
För hundar, som på provdagen uppnått 24 månaders ålder, som tidigare inte godkänts i unghundsklass
eller nybörjarklass och som inte startat tre gånger i Ukl/Nkl.
Jaktprovsregler för Wachtelhund.
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4.2.3 Öppen klass (Ökl)
För hundar, som genomfört unghundsklass eller nybörjarklass med godkänt drevarbete på fälthare och
som tidigare inte startat tre (3) gånger i Ökl.

4.2.4 Skogsprov (Sp)
Provet är öppet för hund som på provdagen uppnått 18 månaders ålder samt som genomfört Ukl eller
Nkl med godkänt drevarbete på fälthare samt erhållit åtta (8) poäng i momentet skottreaktion i Ukl,
Nkl eller Ökl och som tidigare inte startat tre (3) gånger på Skogsprov.

4.2.5 Vildsvinsprov (S)
Provet är öppet för hund som på provdagen uppnått 18 månaders ålder.

Jaktprovsregler för Wachtelhund.
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5

PRISSÄTTNING OCH BEDÖMNING

5.1

PRISSÄTTNING

Pris får endast tilldelas hund som är minst godkänd i samtliga prövade egenskaper/moment.

5.1.1 Prissättning Unghunds- och Nybörjarklass (Ukl/Nkl)
I Ukl/Nkl utdelas 1:a, 2:a, 3:e pris, intet pris (0) eller Kan Ej Prissättas (KEP).

5.1.2 Prissättning Öppen klass (Ökl)
I Öppen klass utdelas 1:a, 2:a, 3:e, intet pris (0) eller Kan Ej Prissättas (KEP).

5.1.3 Prissättning Skogsprov (Sp)
Hund tilldelas Godkänd (Gk), Ej Godkänd (Ej Gk) eller Kan Ej Prissättas (KEP).

5.1.4 Prissättning Vildsvinsprov (S)
Hund tilldelas Godkänd (Gk), Ej Godkänd (Ej Gk) eller Kan Ej Prissättas (KEP).

5.1.5 Kan Ej Prissättas (KEP)
Kan Ej Prissättas, KEP, utdelas då underlag för bedömning saknas pga. omständigheter som beror på
hundens förare, är direkt relaterade till hunden eller yttre förutsättningar, såsom:


Förare som måste avbryta provet på grund av skada eller sjukdom.



Förarens uppträdande.



Hund som måste avbryta provet pga. skada eller sjukdom.



Om vilttillgången är otillräcklig för bedömning.
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5.2

BEDÖMNINGSSYSTEM

Poängsättning sker efter en rak skala från 9 poäng (utmärkt) och fallande till 0 (undermåligt /
graverande fel). Spännvidden på den raka skalan syftar till att fånga skillnaden mellan de verkligt
goda, de medelgoda och de mindre goda hundarna.
Vid bedömningen tillämpas en- eller flerdomarsystem (flerdomarsystem eftersträvas).
Anmärkningsvärda väderleks- och/eller terrängförhållanden antecknas i protokollet.
Poängskala:

Omdöme:

9

Utmärkt*

7-8

Mycket bra

5-6

Bra

2-4

Godkänt

1

Ej godkänt

0

Undermåligt/Graverande fel

–

Provas ej/Ej bedömbart

*utdelas endast i Ukl/Nkl för egenskaperna enligt kapitel 6.1.5 - näsa och 6.1.7 - spårvilja
Genom att multiplicera hunds fastställda poäng för respektive provmoment med en bestämd
koefficient ges summa poäng för respektive provmoment enligt tabell i kapitel 6.1.2, 6.2.2 och 6.3.2.

Jaktprovsregler för Wachtelhund.
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6

PROVANVISNINGAR OCH PROVREGLER

(1) Provledare ska, om möjligt i samråd med tjänstgörande domare, före bedömningen förvissa sig
om att provterräng och vilttillgång är sådan att ett jaktprov enligt dessa bestämmelser kan
genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
(2) En hunds hela arbete ska bedömas av samma domare.
(3) Domaren alt. provledaren ska anvisa plats för provdeltagare, som inte startat, samt plats för
åskådare så att de kan följa provet så bra som möjligt, dock utan att det stör de hundar som är
under prövning.

6.1

UNGHUNDS- OCH NYBÖRJARKLASS (UKL/NKL)

6.1.1 Allmänt
Provets syfte är att bedöma och fastställa hundars jaktliga egenskaper. Provresultaten ger viktig
information för avelsarbetet och avelsvärderingen av föräldradjuren.

6.1.2 Provmoment och poängsystem Unghunds- och Nybörjarklass (Ukl/Nkl)
Lägsta poäng som krävs för:
Provmoment

Koefficient
1:a Pris

2:a Pris

3:e Pris

Drevarbete på fälthare:
- Näsa

3

21

15

6

- Drevskall

3

21

15

6

- Spårvilja

3

21

15

6

- Spårsäkerhet

1

5

5

2

Sökarbete skog

2

14

10

4

Vattenarbete

2

14

10

4

Förighet

1

5

2

2

Skottreaktion

1

8

8

4

Summa koefficienter

16
109

80

34

Erfordrade poäng
Maxpoäng

Jaktprovsregler för Wachtelhund.
Fastställda av SKK JhK att gälla 2017-07-01 – 2022-06-30

134

Sida 19

6.1.3 Drevarbete på Fälthare - Allmänt
(1) Avser att pröva hundens drevförmåga, det vill säga viljan och förmågan att med säkerhet följa en
färsk harlöpa under skallgivning och att hunden efter avslutat drev, snabbt återvänder till föraren.
De för Wachtelhunden viktiga anlagen näsa, drevskall, spårvilja och spårsäkerhet bedöms säkrats
på harlöpa efter en för hunden ej observerad hare.
(2) Provet genomförs som tänkt uppsprångsjakt efter hare på öppet fält. I översiktlig terräng ges bäst
förutsättningar för domare att kunna göra en säker bedömning av hundarnas arbete. Även då delar
av arbetet sker utom synhåll för domare bör en sammanvägd bedömning göras baserat på det
hörbara drevarbetets tid, synintryck, och tekniska hjälpmedel (GPS).
(3) För aveln är det av största vikt att hundarnas prestationer, baserat på anlagen, korrekt särskiljs och
dokumenteras noggrant. Det är därför synnerligen viktigt att domare och provledning ger
startande hundar goda förutsättningar för en tillförlitlig och grundlig bedömning.
(4) Domare ska basera sin bedömning på objektiva grunder. Spårets svårighetsgrad beror på
underlagets beskaffenhet, växtlighet, vind, spårets ålder, vinklar, vägövergångar, terränghinder
m.m., vilka ska noteras i provberättelsen.

6.1.4 Drevarbete på Fälthare - Genomförande
(1) En drevkedja bestående av domare, funktionärer, åskådare och eventuella hundförare driver av ett
öppet fält. När en hare stöts upp stannar drevkedjan, varefter hund, som inte sett haren,
omedelbart anvisas löpan. Hunden ska därvid villigt ta an löpan och under skallgivning följa
denna så noga som möjligt.
(2) Hundföraren får hjälpa hunden genom att föra den på löpan ca 10-15 meter och därefter ska
hunden arbeta självständigt.
(3) Alla hundar ska prövas under bästa möjliga och likartade förhållanden med god överskådlighet
där haren kan ses löpa undan under en längre sträcka. Om det är nödvändigt för säker bedömning
kan hunden prövas på ytterligare harspår.
(4) Provas hund på flera harspår ska vid bedömning och poängsättning störst hänsyn tas till det bästa
arbetet.
(5) Hund som tillsynes grundlöst, ej tar an en harlöpa kan heller ej bedömas. Domare kan då anvisa
en andra hund spåret. Om hunden utför minst ett godkänt (2p) arbete skall den första hundens
arbete bedömas som undermåligt (0).
Den andra hundens arbete skall inte påverka dess sammanvägda bedömning negativt.

6.1.5 Näsa
(1) Utnyttjandet av näsan är en sammansatt egenskap. Bedömningen avser att prova hundens förmåga
att känna och analysera vittring samt hundens förmåga att övervinna svårigheter under
drevarbetet och att följa harspåret säkert. Ett mått på detta är harspårets längd, vilken ska noteras i
provberättelsen.
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(2) För hundar med mindre spårvilja kan spårlängden vara missvisande som bedömningsgrund av
näsa (t.ex. rakt spår utan svårighet under gynnsamma förhållanden). För klargörande kan
svårigheter (t.ex. ett äldre harspår, underlagsskifte) under drevarbetet bidra till en säkrare
bedömning.
I normalfallet gäller följande bedömningsgrunder och riktlinjer vid poängsättning.
Poäng:
9

Näsa - Harspårarbetets längd:
Mer än 1500 m.

7-8

Över 800 m, mindre än ca 1500 m.

5-6

Över 500 m, mindre än ca 800 m.

2-4

Minst 200 m, mindre än ca 500 m.

1

Mindre än 200 m.

0

Hund som ej tar an harspåret.

6.1.6 Drevskall
(1) Hundens drevskall utlöses av retning från viltvittring, vilket är betingat av det tröskelvärde av
vittring som krävs för den enskilda individen. Löst skall beror på låg retningströskel, men kan i
arbetets start även utlösas av upphetsning.
(2) Drevskallet ska vara ärligt, dvs. starta så snart hunden arbetar säkert på harlöpan, vara väl hörbart
och pågå så länge hunden arbetar på löpan.
(3) Avsaknad av skallgivning på harlöpan är ett graverande fel. Hård, gles eller vilseledande lös
skallgivning måste beaktas och medföra lägre poäng.
(4) Vid drevarbeten kortare än 200 m poängsätts inte drevskallet och anges såsom Ej bedömbart (-).
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I normalfallet gäller följande bedömningsgrunder och riktlinjer vid poängsättning.
Poäng:

Drevskall:

7-8

Hund som skallar så snart den arbetar säkert på spåret och som skallar så länge den
arbetar på spåret. Om hunden tappar spåret t.ex. vid en vinkel måste skallet upphöra
och börja igen när hunden åter är på spåret.

5-6

Hund vars skall startar sent varje gång, även om den redan arbetar säkert på spåret
(ca 100 meter) eller om skallet upphör regelbundet under kortare perioder.

2-4

Hund som upprepade gånger är stum en längre sträcka (mer än 50 meter) även om
den arbetar säkert på spåret. Spårets riktning måste kunna utläsas av skallet. Skall
endast i början av spåret och sedan totalt tyst får ej bedömas med godkänt. Däremot
godkänns hund som först är stum (till halva spårets längd) men som sedan har ett
säkert skall (2-3).

1

Hund med enstaka skall som inte räcker för att säkert följa spårarbetets riktning.

0

Hund som är stum.

–

Ej bedömbart: Hund som inte presterar något spårarbete. Hund som presterar
spårarbete kortare än 200 m.

6.1.6.1 Bedömning av löst skall (L)
Visar det sig att hund under drevarbetet på fälthare har löst skall, ska det markeras med tillägget
(L).
I normalfallet gäller följande bedömningsgrunder och riktlinjer vid poängsättning.
Poäng:

Drevskall - Löst skall (L):

6 (L)

Hund som i övrigt har ett tillförlitligt skall men som även skallar under ringande
utanför spårets vittringsområde.

4 (L)

Hund som efter avslutat drev driver spåret bakåt minst halva sträckan med
oförändrat drevskall. Hund som skallar innan den kopplas loss och riktigt tagit an
spåret och när den har kommit långt vid sidan om spåret.
För att fastställa att hunden inte är oärlig i skallet skall hunden provas i översiktlig
terräng där inget vilt eller spår finns och där kopplas loss. Hund får 4 (L) bara om
den inte misstänks ha oärligt skall och om detta kan styrkas.

1 (L)

Hund som bevisligen har oärligt skall 1 (L). Som oärlig betecknas hund som när den
kopplas loss regelbundet skallar utan att följa vilt eller spår.
För att fastställa om hunden är oärlig i skallet skall hunden provas i översiktlig
terräng där inget vilt eller spår finns och där kopplas loss.
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6.1.7 Spårvilja
(1) Spårviljan kännetecknas av hundens jaktlust, motivation och uthållighet för att komma vidare på
spåret. Hund som vid spårtappt envist försöker återuppta spårarbetet anses ha en stor spårvilja,
även om hundens näsa och spårsäkerhet är otillräcklig för att prestera ett bra arbete.
(2) Det huvudsakliga bedömningskriteriet för spårvilja, är den tid som hunden använder för att
komma vidare på spåret. Tiden mellan när hunden tar an spåret och tills den avbryter spårarbetet
är utslagsgivande för bedömning av spårviljan och skall noteras i provberättelsen.
(3) Den tid som förflyter sedan hunden avbrutit spårarbetet och till dess att föraren kopplat hunden är
inte relevant för bedömningen.
(4) Planlöst springande och yvigt korsande av spåret, utan att hunden försöker ta an spåret betraktas
inte som spårvilja.
(5) Ett spårarbete som avbryts tvärt och omotiverat, utan att hunden bemödar sig att komma vidare på
spåret, och som har ett drevarbete kortare än 200 meter ska inte godkännas i delmomentet
spårvilja.
I normalfallet gäller följande bedömningsgrunder och riktlinjer vid poängsättning.
Poäng:

Spårvilja - Tid som hunden använder för att komma
vidare på spåret:

9

ca. tio minuter, och mer

7-8

ca. fem, till tio minuter

5-6

ca. tre, till fem minuter

2-4

ca. en, till tre minuter

1

Mindre än en minut

0

Hund som ej kommer vidare på harspåret

6.1.8 Spårsäkerhet
(1) Spårsäkerhet avser hundens förmåga att säkert följa ett harspår, samt anpassa arbetstempo efter
spårets svårighetsgrad och näsans kapacitet.
(2) Regelmässiga förspringningar och ringningar, vittnar om en lägre grad av spårsäkerhet.
Spårsäkerhet ska speciellt iakttas då spårets svårighetsgrad ökar under drevarbetet.
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I normalfallet gäller följande bedömningsgrunder och riktlinjer vid poängsättning.
Poäng:

Spårsäkerhet:

7-8

Hund som rättar sitt arbetstempo efter spårets svårighetsgrad och i stort sett jagar
säkert i spårets vittringskorridor.

5-6

Hund som regelmässigt förspringer sig vid vinklar och bukter samt återkommande
jagar utanför spårets vittringskorridor.

2-4

Hund som regelmässigt korsar/kryssar stort för att återfinna spåret eller bakspårar
längre sträckor.

1

Hund som använder mer tid för att återfinna spåret än den tid den arbetar på spåret.

0

Hund som arbetar så osäkert att den inte kan följa harspåret.

6.1.9 Sökarbete skog
(1) Delmomentets huvudsakliga syfte är att prova hundens jaktliga sökanlag, dvs. hundens vilja och
förmåga att självständigt avsöka anvisat skogsavsnitt.
(2) Hund prövas i skogsområde som lämpar sig för klövviltsjakt. Tätvuxna skogsområden där hunden
snabbt försvinner utom synhåll är att föredra. Varje hund ska provas på ca 1 ha där ingen hund
provats tidigare. Hund släpps i anvisat skogsområde och föraren stannar vid utgångspunkten.
Hund ska provas minst 10 minuter.
(3) Hund ska söka i bra tempo, systematiskt och med vidd i sökturerna (dvs. täcka ett större
terrängavsnitt/område i sökturerna) samt visa att den vill finna vilt. Alltför snabba, ofta
återkommande och mindre omfattande sökturer medför lägre poäng.
(4) Råder det osäkerhet i bedömningen, så ska hund efter vila, släppas en andra gång i ett nytt
område. Detsamma gäller om hund kort tid efter släpp finner vilt och driver detta.
I normalfallet gäller följande bedömningsgrunder och riktlinjer vid poängsättning.
Poäng:

Sökarbete skog - Sökviljan och sökturernas omfattning:

7-8

Självständigt och vidsträckt sökarbete i bra tempo. Visar stor sökvilja med
sökrundor över 100 m och 5 min.

5-6

Grundligt sök, upprepad kontakt, måste skickas ut, sökrundor om 60 – 100 m.

2-4

Trångt sök, återkommer ofta, korta sökrundor 40 – 80 m.

1

Trängre sök än 40 m.

0

Hund som ej kan förmås söka. Lämnar inte föraren.
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6.1.10 Vattenarbete
(1) Avser att prova hundens villighet att gå i vatten och dess simförmåga.
(2) Hunden släpps vid strandkanten och ska självmant eller på uppmaning, villigt och utan tvekan, gå
i vatten och simma.
(3) Tvekar hunden får som extra stöd föremål kastas i vattnet (medför lägre poäng). Poängen står i
relation till föremålets styrka avseende retning för hunden, t.ex. medför flytande föremål en större
retning än stenkast.
(4) Provvattnet bör från strandkanten snabbt nå ett tillräckligt djup så att hunden snabbt kan förmås
att simma. Långgrunda vatten är ej önskvärda.
I normalfallet gäller följande bedömningsgrunder och riktlinjer vid poängsättning.
Poäng:
7-8

Vattenarbete - Viljan att gå i vatten och simförmågan:
(8 p) Hund som villigt utan tvekan, går i vatten och simmar.
(7 p) Hund som efter någon tvekan, går i vatten och simmar.

5-6

Hund som efter tvekan och uppmaning, kräver kast av sjunkande föremål för att gå
i vatten och simma.

2-4

Hund som efter tvekan och upprepade kommando, kräver kast av flytande föremål
för att gå i vatten och simma.

1

Hund som går i vatten, men som ej vill simma.

0

Hund som ej kan förmås att gå i vatten.

6.1.11 Förighet
(1) Hunden befinner sig under bedömning hela dagen. Graden av förighet ska visa sig i hundens
uppmärksamhet och kontakt med föraren. Det ska också beaktas att hunden under passivitet ska
förhålla sig lugn och tyst.
(2) Om den unga hunden envist och uthålligt arbetar på ett spår och blir borta längre än vad som vore
önskvärt av den färdigutbildade hunden, eller om föraren ej kan blåsa eller kalla av hunden från
drev, så ska detta inte belasta den unga hunden avseende förighet.
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I normalfallet gäller följande bedömningsgrunder och riktlinjer vid poängsättning.
Poäng:

Förighet - Förarkontakt och uppträdande vid passivitet:

7-8

Hund som snabbt återvänder till föraren efter avslutat arbete. Mycket bra kontakt
med föraren. Lugn vid passivitet och tyst när andra hundar arbetar.

5-6

Hund som återvänder till föraren efter avslutat arbete. Bra kontakt med föraren.
Mindre brister vid passivitet eller när andra hundar arbetar.

2-4

Hund som återvänder till förarens närhet, behöver kallas in efter avslutat arbete.
Brister vid passivitet eller när andra hundar arbetar.

1

Hund med ej godtagbar förarkontakt. Hundar som ej går att koppla. Stressar, gnyr,
och skäller vid passivitet och/eller när andra hundar arbetar.

0

Hund med otillfredsställande mentalitet såsom svår handskygghet, aggressivitet.

6.1.12 Skottreaktion
(1) Avser att prova hundens reaktion vid skottlossning. Momentet ska alltid provas i skog (täckt
terräng).
(2) Skytten ska vid inledning av momentet ta kontakt med hunden. På domarens anvisning avlossar
skytten två skott, med en delbedömning emellan dessa. När skotten avlossas ska hunden befinna
sig ca 20 m från hundförare och skytt.
(3) Visar sig hunden starkt skottkänslig vid första skottet avlossas endast ett skott.
(4) Söker hunden inte ut, ska skytten ändå avlossa ett skott. Är arbetet inte bedömbart så ska hunden
prövas om, men dock tidigast efter 30 minuter.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning.
Poäng:

Skottreaktion:

8

Skottfast: Hund som är skottglad eller ointresserad/opåverkad av skott, eller
efter ett kort stopp eller tvekan återvänder till föraren men som genast
återupptar sökarbetet självständigt eller efter kommando och/eller uppmuntran
från föraren.

4

Skottkänslig: Hund som tydligt visar tecken på bestående känslighet (t.ex.
hämmade rörelser/uttryck, låg svans, osv.) och kommer till föraren. Som
återupptar sökarbetet inom en minut efter förarens uppmuntran eller
kommando. Bestående hämningar.

0

Skotträdd: Hund som reagerar ängsligt redan vid åsyn av vapen, som flyr vid
skott, söker skydd vid föraren eller andra personer. Hunden kan inte fås att
söka vidare inom en minut.
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6.2

ÖPPEN KLASS (ÖKL)

6.2.1 Allmänt
(1) I Ökl är syftet att prova hundarnas dresserbarhet och att säkra rasens specifika karaktär och
jaktliga egenskaper som mångsidig och välutbildad jakthund.
(2) Vid Ökl-jaktprov provas hund med jaktlig erfarenhet. Provmomenten grundas på jaktliga
situationer som Wachtelhunden förväntas utföra efter utbildning.
(3) Vid vattenmomenten, skottreaktion vatten, sökarbete vassrikt vatten enligt kapitel 6.2.5 och 0 är
endast änder tillåtet.
(4) Tillåtet vilt vid släpspår på hårvilt är vuxen vildkanin och vid släpspår fjädervilt: kråkfågel,
måsfågel, fasan eller and.
(5) Apporteringsvilt ska alltid kontrolleras och godkännas av domare med avseende på dess kvalitet.

6.2.2 Provmoment och poängsystem Öppen klass (Ökl).
Lägsta poäng som krävs för:
Provmoment

Koefficient
1:a Pris

2:a Pris

3:e Pris

3

21

15

6

- Skog

1

8

8

4

- Vatten

–

Gk

Gk

Gk

Sökarbete vassrikt vatten

2

14

10

4

- Släpspår fjädervilt

1

7

5

2

- Släpspår hårvilt

2

14

10

4

- Apportering av änder i
vatten
Förighet

2

14

10

4

2

14

10

4

Blodspår

-

Gk

Gk

Gk

92

68

28

Sökarbete skog
Skottreaktion:

Eftersöksarbete småvilt:

Summa koefficienter

13

Erfordrade poäng
Max poäng
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6.2.3 Sökarbete skog
(1) Hund ska uppvisa ett effektivt, självständigt, vidsträckt (dvs. täcka större område i sökturerna),
och systematiskt sökarbete i bra tempo. Dessutom ska hundens uppträdande vid eventuell kontakt
med vilt bedömas. Upptaget vilt ska drivas med skall tills viltet lämnar provområdet.
Efter avslutat drevarbete ska hunden villigt och självständigt återvända till föraren.
(2) Provmomentet ska genomföras så likt en tänkt klövviltsjakt som möjligt och hunden ska provas i
minst tio (10) minuter. Provområdet ska bestå av skogsbestånd i varierande ålder med större
tätningar och tänkta utplacerade passkyttar som gränsar av jaktområdet. Varje hund ska provas i
en skogstätning om ca 2 ha, där hunden försvinner utom synhåll från föraren. Hund ska provas i
område där ingen hund provats tidigare och där vilt vanligtvis uppehåller sig.
(3) Råder det osäkerhet i bedömningen av hundens sökarbete, så ska den, efter vila släppas om i ett
nytt område. Detsamma gäller om hund kort tid efter släpp finner vilt och driver en längre tid.
Detta ska inte inverka negativt på bedömningen.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning.
Poäng:

Sökarbete skog - Sökvilja, arbetstempo och sökturernas omfattning:

7-8

Självständigt och effektivt sökarbete i bra tempo. Vidsträckt och systematiskt
arbete med mycket stor sökvilja.

5-6

Självständigt sökarbete, med mindre brister i sökvilja, vidd och arbetstempo.
Hund som presterar sökrundor om ca 5 min.

2-4

Godtagbar sökvilja, söker i för lågt eller för högt tempo. Brister i sökets vidd och
hundens vilja att finna vilt.

1

Hund som söker trångt i förarens närhet eller har ett planlöst sök helt utan
förarkontakt. Bristande vilja att söka för att finna vilt. När hunden till stor del
saknar energi, jaktlust och metodik i sitt arbete.

0

Hund som ej söker. Lämnar inte föraren.

6.2.4 Skottreaktion - skog
(1) Avser att prova hundens reaktion vid skottlossning. Momentet ska alltid provas i skog (täckt
terräng).
(2) Skytt, utsedd av provledningen, ska vid inledning av momentet ta kontakt med hunden. På
domarens anvisning avlossar skytten två skott med en delbedömning emellan dessa. När skotten
avlossas ska hunden befinna sig ca 20 m från hundföraren och skytt.
(3) Visar sig hunden starkt skottkänslig vid första skottet avlossas endast ett skott.
(4) Söker hunden inte ut, ska skytten ändå avlossa ett skott. Är arbetet inte bedömbart så ska hunden
prövas om, men dock tidigast efter 30 minuter.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning.
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Poäng:

Skottreaktion - Skog:

8

Skottfast: Är en hund som är skottglad eller ointresserad/opåverkad av skott, eller
efter ett kort stopp eller tvekan återvänder till föraren men som genast återupptar
sökarbetet självständigt eller efter kommando och/eller uppmuntran från föraren.

4

Skottkänslig: Är en hund som tydligt visar tecken på bestående känslighet (t.ex.
hämmade rörelser/uttryck, låg svans, osv.) och kommer till föraren. Som
återupptar sökarbetet inom en minut efter förarens uppmuntran eller kommando.
Bestående hämningar.

0

Skotträdd: Är en hund som reagerar ängsligt redan på syn av vapnet, Som vid
skott flyr, söker skydd vid föraren eller andra personer. Hunden kan inte fås att
söka vidare inom en minut.

6.2.5 Skottreaktion vatten
(1) Avser att prova hundens reaktion vid skottlossning i vatten.
(2) En and kastas, så långt som möjligt ut på öppet vatten inom synhåll för hunden. Hunden sänds
därefter ut för att hämta anden. Medan hunden simmar mot anden och är ca 20 m från skytten, ska
skytt, utsedd av provledningen, på domarens anvisning avlossa ett skott (med hagelgevär och med
ammunition utan hagel) mot vattnet i andens riktning varvid hundens skottreaktion ska bedömas.
Notera, att skottet ska riktas mot vattnet bortom anden och den simmande hunden.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning.
Omdöme:
Godkänd
Ej godkänd
–

Skottreaktion - Vatten:
Skottfast: Hund som förblir oberörd av skott och/eller inte reagerar negativt.
Ej skottfast: Hund som reagerar negativt och/eller avbryter arbetet efter skott.
Ej provad: Hund som ej kan fås att gå i vatten, så att skottreaktion kan bedömas.

(3) Visar sig hunden inte skottfast eller inte apporterar anden till föraren, ska den inte prövas i
efterföljande moment Sökarbete vassrikt vatten.

6.2.6 Sökarbete vassrikt vatten
(1) Avser att prova hundens vilja och förmåga att självständigt, grundligt och effektivt söka i vass
efter and.
(2) Detta moment ska följa direkt efter Skottreaktion - vatten.
(3) En and kastas ut i ett tätt vassområde, hund och förare får inte se på när anden kastas. Anden ska
placeras så att hunden inte ser anden och måste simma, om möjligt över öppet vatten, för att nå
vassområdet där anden är placerad. Domaren ska kunna överblicka hela arbetet.
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(4) Hundföraren blir anvisad en plats, ca 30 m från andens placering och blir informerad om
riktningen. Hunden ska sändas ut på sökarbete och finna samt apportera anden till föraren.
Hundföraren får stödja, uppmuntra och styra hunden lågmält, men det medför lägre poäng, gäller
även vid t.ex. stenkast.
(5) Prövningen bör om möjligt arrangeras så att hund och förare helst befinner sig i sidvind från i
vass utlagd and. Svårigheterna bör anpassas efter de på platsen rådande förhållandena. Därvid kan
andens placering i vassen anpassas med hänsyn till rådande vind- och vassförhållande.
(6) Har hunden under sitt sökarbete lokaliserat anden, ska anden utan dröjsmål apporteras till föraren.
(7) Om hunden under sökarbete finner frilevande and, så påverkar det inte bedömningen negativt.
Dock måste hunden återuppta söket och apportera den utplacerade anden samt lämna av till
föraren.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning.
Poäng:

Sökarbete vassrikt vatten - Sökviljan, sökets effektivitet:

7-8

Hund som visar ett mycket bra sökarbete. Arbetar självständigt, grundligt och
effektivt med mycket bra vilja. Finner utplacerad and och apporterar den till
föraren.

5-6

Hund som visar bra förmåga och vilja att söka. Hundföraren hjälper och styr hunden
med kommando. Finner utplacerad and och apporterar den till föraren.

2-4

Hund som visar godtagbar förmåga och vilja att söka. Hundföraren hjälper och styr
hunden med kommando och/eller stenkast. Finner utplacerad and och apporterar
den till föraren.

1

Hund med ej godtagbart sökarbete. Finner ej utplacerad and. Apporterar ej till
föraren.

0

Hund som vägrar att gå i vatten och/eller uppta sökarbete.

–

Provas ej.

6.2.7 Apportering av änder i vatten
(1) Syftet med momentet är att bedöma hundens apporteringsförmåga i vatten.
(2) Poängen sätts efter en sammantagen bedömning av hundens båda apporteringsarbeten i vatten,
enligt kapitel 6.2.5 och 0. Är hundens arbete underkänt i något av dessa delmoment blir hunden
underkänd i detta moment.
(3) Korrekt avlämning vid apporteringsmomenten innebär att hunden kommer ända fram till föraren
och, sittande eller stående, på förarens kommando avlämnar viltet. Lokaliserad and ska utan
dröjsmål apporteras till föraren.
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Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning.
Poäng:

Apportering av änder - Apporteringsförmåga:

7-8

Hund som utför ett mycket bra apporteringsarbete. Arbetar självständigt helt utan
förarstöd. Apporterar båda änderna med mycket bra grepp och korrekt avlämning till
föraren.

5-6

Hund som visar bra förmåga och vilja att apportera. Kräver förarpåverkan.
Apporterar båda änderna med mindre brister i utförande och avlämning till föraren.

2-4

Hund som visar godtagbar förmåga och vilja att apportera. Kräver stor förarpåverkan.
Apporterar båda änderna med brister i utförande och avlämning till föraren.

1

Hund som ej finner och/eller apporterar utplacerad and (gäller båda änderna i
vattenmomenten) eller som endast apporterar en and.

0

Hund som vägrar att apportera funnen and eller skadar viltet allvarligt.

6.2.8 Släpspår - Allmänt
(1) Avser att prova hundens förmåga att spåra och apportera skadat eller dött småvilt. Hund ska raskt
och säkert spåra upp viltet och apportera med korrekt grepp till hundföraren utan dröjsmål.
Greppförbättring ska inte inverka negativt på bedömningen. Som grund för bedömningen skall
hundens hela arbete beaktas.
(2) Släpspår ska läggas av funktionär, genom provledningens försorg, så att alla hundar har så lika
förutsättningar som möjligt, avseende underlag, riktning osv. Spårets riktning ska helst vara i
medvind och avståndet mellan spår bör vara minst 100 m. Hunden får inte iaktta spårläggningen.
(3) Vid spårstarten ska fingeras en tänkt skottplats med markering i marken och det ska läggas en
sparsam mängd snitthår/fjäder från släpviltet. Släpat vilt ska placeras öppet och fritt vid
spårslutet. Spårläggaren ska, efter det att viltet lagts ner, fortsätta i spårets längdriktning.
Spårläggaren ska placera sig dold för att inte störa hunden, men ska kunna överblicka hundens
beteende vid det nedlagda viltet. Det är inte tillåtet att spårläggaren vid sin placering, förvarar
extra släpvilt.
(4) Domaren ska visa hundföraren den fingerade skottplatsen och spårets riktning. Hundföraren får
hjälpa hunden de första tjugo (20) meterna på spåret, därefter ska hunden arbeta självständigt och
hundföraren ska invänta hunden vid spårstarten.
(5) Finner hunden inte viltet, får den släppas om på spåret ytterligare två (2) gånger men det medför
lägre poäng. Finner hunden viltet men inte tar upp, eller efter tre (3) släpp, inte funnit viltet, så
bedöms hundens arbete som undermåligt. Likaså om hunden skadar viltet allvarligt och/eller
gräver ner viltet.
(6) Förekommer störningar utöver det vanliga (gäller inte viltstörning) så kan hunden provas på ett
nytt släpspår.

Jaktprovsregler för Wachtelhund.
Fastställda av SKK JhK att gälla 2017-07-01 – 2022-06-30

Sida 31

(7) Korrekt avlämning innebär att hunden kommer ända fram till föraren, sittande eller stående, på
förarens kommando avlämnar viltet.

6.2.8.1 Släpspår fjädervilt
Släpspåret med fjädervilt ska vara ca 150 m långt och innehålla två vinklar. Hela spåret ska ligga
i öppen terräng med lågvuxen vegetation (gräs, sådd, stubb osv).
Bedömningsgrunder återfinns under Släpspår hårvilt.

6.2.8.2 Släpspår hårvilt
Släpspåret med vildkanin ska vara ca 300 m långt och innehålla två vinklar. Hela spåret bör ligga
i skogsterräng dock minst 2/3 av spårets totala längd.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning. Samma bedömningsgrunder
gäller både för fjäder- och hårvilt.
Poäng:

Släpspår - Förmågan att spåra och apportera hår- och fjädervilt:

7-8

Hund som i stort utför ett felfritt arbete, som snabbt finner släpviltet och utan
dröjsmål apporterar till föraren med bra avlämning.

5-6

Hund som utför ett arbete med mindre brister i utförande, finner släpviltet och
apporterar till föraren på första försöket (släppet). Hundföraren hjälper och styr
hunden med kommando.

2-4

Hund som utför ett godtagbart arbete. Finner släpviltet, apporterar till föraren med
brister i utförande. Hundföraren hjälper och styr hunden med kommando.

1

Hund med ej godtagbart arbete. Apporterar släpviltet men apporterar ej till föraren.

0

Hund som finner släpviltet men inte tar upp., Hund som efter tre (3) släpp inte
finner viltet. Hund som skadar viltet allvarligt och/eller gräver ner viltet.

6.2.9 Förighet
(1) Avser att bedöma hundens samarbete, dresser-, utbildnings- och påverkbarhet.
(2) Hund ska hålla sig lugn när andra hundar arbetar, vara lugn i koppel, inte stressa, gny, skälla, och
bevisar därmed att den inte stör provet, jakten eller hundföraren.
(3) Hundens förighet ska bedömas under hela provdagen i samtliga arbetsmoment och vid passivitet
när andra hundar arbetar.
(4) Hund som lämnar provområdet och inte återvänder inom rimlig tid, kan inte göra anspråk på att få
fullfölja provet.
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Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning.
Poäng:

Förighet - Samarbete:

7-8

Hund som genomgående visar mycket bra förighet och är lugn vid passivitet.

5-6

Hund med mindre brister i förighet. Kräver regelmässig förarpåverkan, är i
huvudsak lugn vid passivitet och när andra hundar arbetar.

2-4

Hund som för att visa godtagbar förighet kräver stor förarpåverkan under arbete,
passivitet och när andra hundar arbetar.

1

Hund med ej godtagbart förighet. Hund som regelmässigt stressar, gnyr, och skäller
vid passivitet och när andra hundar arbetar. Hund som inte återvänder inom rimlig
tid.

0

Hund som visar otillfredsställande förighet och/eller svår handskygghet eller
aggressivitet.

6.2.10 Blodspår
(1) Avser att prova hundens förmåga att följa ett blodspår.
(2) Avgörande egenskaper hos hunden vid spårarbete är: spårvilja, spårsäkerhet, självständighet samt
på vilket sätt hunden löser tapptarbete vid svårigheter. Även att ta i beaktande är om hunden varit
spårsäker eller korsat/kryssat över spåret, varit spårtrogen vid färska viltslag och om hunden
behövt stöd av föraren i spårarbetet.
(3) Vid spårläggning av det konstgjorda blodspåret ska blodet droppas eller prickas med
spårläggarkäpp. Blodspåret ska läggas så att alla hundar har likvärdiga förutsättningar. Spåret ska
läggas i skogsterräng av funktionär, genom provledningens försorg.
(4) För varje enskilt blodspår används ca 250ml blod, som bör vara viltblod. Vid spårstarten ska en
tänkt skottplats markeras genom uppspark och snitthår från viltet/viltdel. Blodspårets längd ska
vara ca 400 m (där de första hundra (100) meterna kan vara i öppen skogsterräng), med två (2)
vinklar och på halva sträckan, en fingerad sårlega som ska markeras med uppspark och snitthår
från viltet/viltdel. Vid spårslutet läggs vilt eller viltdel t.ex. klöv eller skinn.
Observera att ingen viltdel ska släpas i spåret under spårläggningen.
(5) Om flera personer är delaktiga vid spårläggningen, måste spårläggaren alltid gå sist.
Orienteringen av spårets sträckning ska sparsamt markeras i terrängen och får inte vara till hjälp
för hundföraren. Domaren måste med säkerhet känna till spårets sträckning till ledning för
bedömningen.
(6) Spåret ska ha legat minst två (2) timmar innan spårarbete får påbörjas.
(7) Hundföraren blir av domare anvisad den fingerade skottplatsen, från vilken hund och förare ska
påbörja spårarbetet. Hundföraren ska använda en spårlina, minst tio (10) meter lång. Avståndet
mellan hunden och föraren ska vara minst fem (5) meter. Vid svårframkomlig terräng får linan
tillfälligt fattas med kortare avstånd.
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(8) Domaren och ev. spårläggare ska bakom, på lämpligt avstånd och utan att störa, följa hundföraren
och hund under spårarbetet. Gäller även om hunden avviker från spåret.
(9) Hundföraren bör rapportera till domaren när hon/hon vet att hunden med säkerhet arbetar på
spåret eller själv finner spårtecken. Domare ska inte bekräfta sådan information. Hundföraren kan
också själv göra lämpliga markeringar som kan användas om hunden behöver återföras till spåret.
Om hunden tappar spåret kan den korrigeras och tas tillbaka av hundföraren till den plats där
föraren senast anmälde spårtecken till domaren och själv var säker på spåret.
(10) Om hund och förare avviker mer än hundra (100) meter från spåret ingriper domaren.
Hundföraren ska då på egen hand återfinna spåret och sedan fortsätta självständigt med
spårarbetet till spårslutet. Om föraren och hund får återkallas av domaren mer än två (2) gånger
blir hunden underkänd i momentet.
(11) Samarbetet mellan föraren och hunden under spårarbetet bör noteras i provberättelsen.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid poängsättning.
Omdöme:
Godkänt

Ej Godkänt

Blodspår - Spårvilja, spårsäkerhet och självständighet:
Hund som uppvisar bra spårvilja. Arbetar spårsäkert och självständigt
finner viltet/viltdelen vid spårslutet.
Hund som avviker från spåret så att domaren får ingripa mer än två (2)
gånger. Finner ej viltet/viltdelen vid spårslutet. Hund som ej kan förmås
att spåra.
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6.3

SKOGSPROV (SP)

6.3.1 Allmänt
(1) Skogsprovets syfte är att bedöma och åskådliggöra Wachtelhundens rastypiska jaktliga
egenskaper (sökarbete, upptagsförmåga, drevförmåga, skall och återgång efter avslutat drev) som
drivande skogsjakthund till ledning för avelsarbetet. Vid skogsprov förutsättes att hund som
provas har jaktlig erfarenhet.
(2) Hundens uppgift är att på egen hand effektivt, självständigt, systematiskt och vidsträckt i bra
tempo, söka, finna, resa och driva vilt. Funnet vilt ska drivas uthålligt, drevsäkert, med ett ärligt
och väl hörbart skall ut ur jaktområdet förbi passkyttar. Efter avslutat drevarbete ska hunden
villigt och självständigt återvända till föraren.
(3) Skogsprov ska genomföras som en tänkt klövviltsjakt eller under en praktisk jakt i ett större
sammanhängande skogsområde som lämpar sig för såtjakt. Detta ska bestå av skogsbestånd i
varierande ålder med större tätningar. Som stöd för domarens iakttagelser kan information
inhämtas från observatörer eller utposterade passkyttar som placerats runt jaktområdet.
Om det krävs ytterligare områden för att kunna prova hunden kan förflyttning göras till nytt
område där hunden släpps på nytt sökarbete.
(4) Hund skall provas i område där ingen hund provats tidigare och där vilt vanligtvis uppehåller sig.
Provhunden skall arbeta självständigt där inga andra hundar eller hundförare uppehåller sig. Vid
ev. störning från andra hundar är det viktigt att provhunden fortsätter att arbeta självständigt.
(5) Hund som går till pris skall ha en sammanlagd provtid på minst 90 minuter. Uppvisar hunden ett
otillfredsställande arbete kan prövningen avbrytas tidigare och underkänns således.
(6) Hund får inte godkännas om den visar helt otillfredsställande mentalitet såsom stark skotträdsla,
svår handskygghet, aggressivitet eller som skadar friskt vilt (ska noteras i provberättelsen).

Jaktprovsregler för Wachtelhund.
Fastställda av SKK JhK att gälla 2017-07-01 – 2022-06-30

Sida 35

6.3.2 Provmoment och intensitetsnivåsystem Skogsprov (Sp)
(1) I Skogsprovet bedöms hunden enligt en intensitetsskala.
(2) Låg intensitetsnivå anges med en lägre siffra och en högre intensitetsnivå anges med en högre
siffra. Alltså går det inte att summera siffrorna för att åskådliggöra den optimala hundens arbete.
(3) I de bedömningar som anges med skuggad text har hunden för lite alternativt för mycket
arbetsintensitet.

6.3.3 Sökarbete skog
(1) Hund ska uppvisa ett effektivt, självständigt, vidsträckt och systematiskt sökarbete i bra tempo av
anvisat område utan stöd av föraren. Sökarbetet ska leda till snabbast möjliga upptag.
(2) Råder det osäkerhet i bedömningen av hundens sökarbete, så ska den släppas om i ett nytt
område. Detsamma gäller om hund kort tid efter släpp finner vilt och driver en längre tid.
(3) För trångt eller för vidsträckt sök ska noteras i provberättelsen.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid intensitetssättning.
Intensitets- Sökarbete skog - Sökvilja, arbetstempo och sökturernas omfattning:
nivå:
6

Ett alltför självständigt sök utan förarkontakt.

5

Sökrundor på 10 min och däröver, självständigt sök med utmärkt sökvilja.

4

Sökrundor om 5-10 min, självständigt sök med bra sökvilja.

3

Sökrundor om 3-5 min, godtagbar sökvilja.

2

Sökrundor under 3 min, bristande sökvilja.

1

Söker inte ut.

0

Inget presterat arbete (deltog ej i momentet)

6.3.4 Upptagsförmåga
(1) Avser bedömning av hundens förmåga att under sökarbete, effektivt använda alla sinnen för att
snabbt resa vilt. Hund får inte vägra jaga något viltslag.
(2) Finner hunden slag skall det leda till snabbt upptag, att hunden går och rotar på gamla (kalla) slag
är ej önskvärt. Dessutom ska hunden avbryta efter envist arbete på längre utsträckta slagarbeten
som ej leder till upptag.
(3) För att hund ska godkännas i momentet måste minst ett drevdjur fastställas, dvs. att hunden med
säkerhet drivit ett vilt som setts, hörts eller avspårats.
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Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid intensitetssättning.
Intensitets- Upptagsförmåga - Slagarbete, förmåga att snabbt resa vilt:
nivå
5

Visar utmärkt viltfinnarförmåga. Minst ett (1) drevdjur måste fastställas.

4

Visar mycket god förmåga och vilja att finna vilt. Minst ett (1) drevdjur måste
fastställas.

3

Visar god förmåga och vilja att finna vilt. Minst ett (1) drevdjur måste fastställas.

2

Visar bristande upptagsförmåga t ex, rotar på slag, svårt att värdera slagen.

1

Hunden finner inte vilt, vägrar ta upp särskilt viltslag.

0

Inget presterat arbete (deltog ej i momentet)

6.3.5 Drevförmåga
(1) Avser att prova hundens förmåga att på ett säkert och uthålligt sätt driva hårvilt. Hund skall ha ett
lämpligt drevsätt, den ska arbeta drevsäkert och driva drevdjuret så länge det buktar inom såten.
(2) Hund med hög drevsäkerhet (arbetar spårnoga med låg näsa), ger mycket få avbrott i drevarbetet
och anpassar farten efter svårigheterna. Hundar som jagar med hög näsa (vinddrivare) är direkt
olämpligt och resulterar i att drevdjuret oftast sträcker ur området i hög fart.
(3) Hund får inte vägra att driva något viltslag.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid intensitetssättning.
Intensitets- Drevförmåga - Förmågan att följa spåret och anpassa tempot:
nivå:
6

4

Drevtider på rådjur eller dovhjort överstigande 30 min. och till övervägande del
utanför såten.
Drevtider över 20 min. drevet sker till övervägande del inom såten.
Längre arbeten på vildsvin, älg, kronhjort, räv eller hare, som går ut ur såten.
Lämpligt drevsätt.
Drevtider 10-20 min. Lämpligt drevsätt.

3

Drevtider 5-10 min. Lämpligt drevsätt

2

Drevtider mindre än 5 min. samt bryter omotiverat, eller vägrar driva funnet vilt.

1

Hunden driver mindre än 2 min. Utpräglad vinddrivare.

0

Inget presterat arbete.

5
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6.3.6 Drevskall
(1) Avser att bedöma drevskallet som ska vara ärligt, väl hörbart och pågå så länge hunden arbetar på
drevlöpan.
(2) Hundens drevskall utlöses av retning från viltvittring, vilket är betingat av det tröskelvärde av
vittring som krävs för den enskilda individen. Löst skall beror på låg retningströskel, men kan i
arbetets start även utlösas av upphetsning.
(3)

Hård, gles eller vilseledande lös skallgivning måste beaktas och medföra lägre poäng.
Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid intensitetssättning.
Intensitets- Drevskall - Drevskallets ärlighet, och hörbarhet:
nivå:
6

Hund med ett vilseledande löst skall.

5

Hund med ett något löst skall.

4

Hund med ett tätt ärligt drevskall.

3

Hund med något gles skallgivning.

2

Hund som driver med så gles skallgivning att drevet ej går att följa.

1

Hund som driver tyst, eller endast skallar vid synkontakt.

0

Inget presterat arbete (deltog ej i momentet)

6.3.7 Samarbete
(1) Avser bedömning av hundens kontaktvilja med föraren. Efter avslutat drev ska hunden snabbt ta
kontakt med föraren. Ett gott samarbete/lydnad hos hunden borgar för en effektiv jakt. Vid
klövviltsjakt är det av vikt att hunden har förstånd att bryta, när drevdjuret går på långskjuts.
(2) Samarbetet bedöms både under sök, under och efter drevarbete.
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Följande bedömningsgrunder och riktlinjer gäller vid intensitetssättning.
Intensitets- Samarbete - Viljan att samarbeta:
nivå:
5

Hund som går att blåsa av på drev.

4

Hund som snabbt finner föraren, kommer snabbt på inkallning vid sök.

3

Hund som visar godtagbar samarbetsvilja.

2

Hund som endast med stora svårigheter kan kallas in. Bristande återgångar.

1

Hund som släpper förarkontrakt, inte återvänder inom 2 timmar, eller inte kan
kallas in.

0

Inget presterat arbete (deltog ej i momentet).
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6.4

VILDSVINSPROV (S)

6.4.1 Allmänt
(1) Syftet med att prova hundar vid vildsvinsprov är att premiera viktiga egenskaper som mod,
dådkraft, skärpa och jaktförstånd. Dessa egenskaper utmärker en effektiv brukbar jakthund på
viltslaget, till ledning för avelsarbetet.
(2) Hund ska provas på frilevande vildsvin. Provhunden skall ges möjlighet att arbeta självständigt i
såtområde där inga andra hundar eller hundförare får/fått uppehålla/uppehållit sig.

(3) Det ska särskilt beaktas att hundens främsta uppgift är att finna vildsvin genom ett självständigt
sökarbete utan förarstöd och därefter utan dröjsmål driva grupp av, eller ensamma, vildsvin med
god kontakt ut ur såten.
(4) För att arbetet ska godkännas skall domare har gjort sådana observationer att det kan konstateras
att hunden har varit i närkontakt med vildsvin.

6.4.2 Krav för Godkännande
(a) Hunden ska uppvisa ett självständigt sökarbete, vilket resulterar i att hunden utan förarstöd
finner vildsvin.
(b) Hunden ska splittra/skingra grupp med vildsvin och uthålligt driva minst ett av djuren med
god kontakt ur såtområdet.
eller…
genom aktivt och närgånget arbete tvinga ensamma vildsvin att lämna sin uppehållsplats.
Hunden skall därefter uthålligt driva vildsvinet med god kontakt ur såtområdet.
(c) Om hunden trots ett aktivt och närgånget arbete inte kan få vildsvinet/vildsvinen att lämna
sin uppehållsplats ska arbetet fortsätta i minst 10 minuter. Därefter får hundföraren gå till
uppehållsplatsen och stödja hunden. Hunden ska då utan dröjsmål jaga stötta vildsvin med
god kontakt ur såtområdet.
(1) Hund får endast tillfälligt lämna funna vildsvin om det rör sig om vuxna vildsvin och uppsöka
föraren, men ska direkt återgå till arbetet efter förarkontakt.
(2) Om hundens arbete skett på små vildsvin (mindre än 20 kg), utan sugga, kan arbetet inte
godkännas.
(3) Om hunden mer än en gång skyggat för vildsvin avbryts prövningen och hunden ska inte
godkännas.
(4) Hund som skadar friskt vilt kan inte godkännas och ska antecknas i domarberättelsen.
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