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Jaktprovsregler för retriever (A-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 kan klippas in efteråt 

 

§1 Ändamål 

Jaktprovens ändamål är att under jakt bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning 

för avelsarbetet.  

§2 Organisation och godkännande 

Officiella jaktprov enligt dessa regler anordnas av Svenska Spaniel- och Retrieverklubben.  

Domare samt tid och plats för prov ska godkännas och fastställas av SSRK:s Huvudstyrelse. 

Kommissarie, provledare och jaktledare ska utses vid alla av SSRK godkända prov.  

Provledare och jaktledare kan vara samma person. 

a. Domare ansvarar för att provet genomförs enligt gällande regler. Tjänstgörande domare 

får inte vara skytt eller föra hund under pågående prov. Domare ska vara medlem i SSRK 

eller i motsvarande utländsk klubb. Domarna skall försäkra sig om att apporteringen kan 

ske på ett säkert sätt och att hundarna inte utsätts för onödig fara. 

b. Om prov genomförs på utsatt vilt måste domaren i samband med inbjudan, förvissa sig 

om att utsättningen har skett i enlighet med Svenska Kennelklubbens riktlinjer och råd 

för utsättning av vilt inför jaktprov samt regler om särskild apportör. I de fall domaren/na 

under pågående prov finner att viltutsättningen inte följer SKK:s policy, är domaren 

skyldig att kontrollera med provledningen om det finns annat markavsnitt/provområde 

där SKK:s policy kan efterlevas. Om så är fallet ska domaren i samråd med, prov-

/tävlingsledare byta område för att slutföra provet. Om sådan möjlighet inte finns har 

domare skyldighet att avbryta provet. 

c. Kommissarie ansvarar för att start och prislistor upprättas.  

d. Provledaren ansvarar i samråd med domaren och jaktledare för provets genomförande 

och jaktledaren ansvarar för jakten. Skyttar utses av arrangör eller jaktvärd. 

e. Stewards utses av arrangören och har till uppgift att vara domarna behjälpliga med att 

kalla fram hundar till bedömning och att se till att nödvändig ordning upprätthålls bland 

deltagare och eventuellt övriga närvarande. 

f. Prov får inte inställas utan godkännande av Huvudstyrelsen. 
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§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. 

Krav på medlemskap  

• Hundägare och hundförare skall 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 
 

Antalet deltagare bestäms av arrangören och lottning ska ske omedelbart efter 

anmälningstidens utgång. Arrangör har i samband med överanmält prov möjlighet att utse 

reserver. Lottning sker i enlighet med beslut av SSRK: s Huvudstyrelse. 

Vid rasmästerskap och liknande arrangemang kan SSRK: s Huvudstyrelse fatta beslut om 

förändrade begränsnings- och lottningsregler. 

 

 

§4 I provet får inte deltaga 

a. Hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie. 

b. Hund som tillhör tjänstgörande domare eller domaraspirant. 

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. 
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§5 Anmälan och avgifter 

Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgiften ska ske enligt gällande 

anvisningar.  

Anmälningsavgiften återbetalas 

a. Om utlyst prov inställs. 

b. Om arrangören, av giltiga skäl, beslutar att ändra datum för provet, måste alla berörda 

personer informeras. Deltagare äger rätt att kräva anmälningsavgiften tillbaka inom åtta 

(8) dagar efter ett sådant tillkännagivande. I annat fall gäller den tidigare inbetalda 

anmälningsavgiften för det nya fastställda provdatumet. 

c. Vid begränsat prov, till den som inte kan beredas plats. 

d. Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, skall intyg av veterinär eller av 

SSRK välkänd person vara arrangör tillhanda inom tre (3) vardagar efter provet. 

e. För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av SSRK välkänd person ska 

vara arrangör tillhanda inom tre (3) vardagar efter provet. 

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 Plus Giro/Bankgiro. 

 

§6 Klassindelning 

Öppen Klass A (ÖKL A) 
För hundar som erhållit ett 1: a pris i Nkl på B-prov där vilt använts. 

Elitklass (EKL)  
För hundar som erhållit ett Excellent i Öppen Klass A, alternativt före 20211231 ett 1: a pris i 

KKL. 

 

§ 7 Provets uppläggning och genomförande samt bedömning 

Gemensamt för både ÖKL A och EKL A 

Provet genomförs vid jakt på drivna eller sträckande fåglar där hundarna sitter på pass, 

och/eller vid uppflogs/uppsprångsjakt där hundarna går på linje (trampjakt). Önskvärt är att 

hundarna provas såväl på pass som under fotgående på linje, samt i vatten. Vilt som på något 

sätt har hanterats av människa eller annan hund får inte användas vid bedömning. 

a. Vid drivna eller sträckande fåglar placeras hundarna så att de ges bästa möjliga chans att 

markera. Är allt skjutet vilt dött bör hundarna skickas efter avslutat drev. Inträffar 

skadskjutningar, rekommenderas domaren att skicka en hund direkt. 

b. Vid uppflogs/uppsprångsjakt (trampjakt) rör sig domare, de ekipage som är under 

bedömning samt skyttar framåt på linje. När skott lossas stannar linjen upp och om vilt 

fällts sänds på domares order en hund för att apportera. 
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c. Särskild apportör ska alltid finnas tillgänglig för eventuella eftersök som inte kan 

genomföras med hundar som deltar i provet.  

 
Öppen Klass A (ÖKL A) 
Minst fyra (4) hundar måste delta i provet för att visa sin förmåga att arbeta med andra 

hundar utan att störa eller låta sig störas av dessa.  

 I denna klass ska avstånd och svårighet på apporterna anpassas efter klassen. 

Hundens arbete och uppträdande ska vara sådant att jakten inte störs. 

Startordningen bestäms genom lottning. Denna klass bedöms alltid av minst en domare med 

lägst auktorisation B/A. 

Elitklass (EKL)  
Startordningen bestäms genom lottning. I den första omgången, första och andra rundan, 

kallas deltagarna enligt denna startordning. Hundarna prövas gruppvis i nummerordning 

enligt de nummer de blivit tilldelade. 

Minst tio (10) hundar måste delta i provet för att resultatet ska kunna stambokföras. 

Ingen hund blir utslagen innan den bedömts av två domare, med undantag för hund som gjort 

diskvalificerande fel enligt §8 b eller gravt fel enligt §8 a. Denna klass bedöms alltid av 

minst två domare med lägst auktorisation A. 

 

§ 8 Prissättning 

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. 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 

dirigeras till vilt som den inte kunnat markera vid nedslaget.  

a. Grava fel (alfabetisk ordning)  

• alltför beroende av föraren 

• dåligt fotgående 

• dålig lydnad och/eller onödig störning av mark 

• högljudd "handling" 

• långsamt arbete och/eller saknar initiativ 

• orolig på pass och kräver förarens uppmärksamhet 

• slarvig apportering 
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• eye-wipe 

• first dog failure 

Definition av en eye-wipe: En icke utnyttjad möjlighet att finna och apportera ett vilt, vilket, 

under likartade förhållanden, hämtas av en annan hund eller hämtas för hand av domarna 

eller på domarnas order. 

Definition av first-dog-failure: En icke utnyttjad möjlighet att finna och apportera ett skadat 

eller förmodat skadat vilt (som bedömts möjligt att lokalisera). Hunden måste ha markerat 

viltet och fått order om att skicka i direkt anslutning till det markerade viltet. Viltet hittas inte 

vare sig av den först skickade hunden eller av någon annan hund eller hämtas för hand av 

domarna eller på domares order. 

b. Diskvalificerande fel (alfabetisk ordning)  

• aggressivitet 

• apportvägran 

• fysisk kontakt med hunden  

• gnäll eller skallgivning 

• hård mun 

• ostadga (running in)  

• skotträdsla 

• två grava fel (se § 8 a) 

• ur hand, förföljer vilt eller söker med vilt i munnen 

• viltbyte 

• vägrar gå i vatten 

Definition av running in: Om hunden utan tillåtelse lämnar sin plats i avsikt att apportera och 

därvid kräver förarens ingripande för att stoppas. 

 

Öppen Klass A (ÖKL A) 
I öppenklass tillämpas kvalitetsbedömning. Apporterat vilt ska, korrekt och oskadat av hunden, 

avlämnas till föraren. Avgörande för bedömningen ska vara det helhetsintryck domaren har av 

hundens arbete, allmänna effektivitet samt vilken kapacitet den har som apportör i varierande 

situationer.  

Har hunden gjort ett gravt fel kan den inte få ett Excellent. 

För att erhålla kvalitetspris får inte hunden ha gjort ett diskvalificerande fel 

Grava fel såsom Eye-wipe och First-dog-failure ska inte användas i denna klass, det kan dock 

påverka domarens uppfattning om hundens allmänna effektivitet, oftast som ”dålig lydnad 

och/eller onödig störning av mark”. 

 

Prissättning ÖKL A 

• Vid provet ges en kortare muntlig och skriftlig kritik av de prövade hundarna. 
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• Prisvärda hundar erhåller kvalitetspris, Excellent, Very Good eller Good. 

• För erhållande av Excellent ska hunden genomföra provet på ett övertygande sätt och av 

domaren anses som en bra jakthund med möjlighet att gå till pris i EKL A. 

• För Very Good ska hunden utföra ett förtjänstfullt arbete, dock kan vissa fel och brister 

accepteras. 

• För Good ska hunden utföra ett sådant arbete att det trots dess fel och brister, icke kan 

anses utesluta hunden från pris. 

• Minst 5 apporteringstillfälle skall ges till hund som har möjlighet att erhålla Excellent. 

• En hund måste ha minst 3 godkända apporter för att kunna tilldelas kvalitetspris. 

• Hund som utesluts på grund av gravt fel och har mindre än 3 apporter tilldelas omdömet 

NC (non classified). 

• Hund som utesluts på grund av diskvalificerande fel tilldelas omdömet Eliminated. 

• Hund som måste avbryta provet på grund av skada, eller om antalet apporteringstillfällen 

inte medger tillräckligt bedömningsunderlag tilldelas omdömet KEP (kan ej prisbelönas). 

 
Elitklass (EKL)  
I elitklassen tillämpas konkurrensbedömning där placerade hundar rangordnas. 

I denna klass ska domarna utse de bästa hundarna med verklig viltfinnarförmåga, bra 

temperament, bra markeringsförmåga, bra näsa, initiativ, samt mjuk mun och god 

samarbetsvilja.  

Har hunden gjort ett gravt fel är provet slut för denna hund och den kan inte placeras, 

men kan erhålla ett kvalitetspris. 

  

Prissättning EKL 

• Vid provet ges en kortare muntlig kritik av de prövade hundarna. 

• Prisvärda hundar erhåller kvalitetspris, Excellent, Very Good eller Good. 

• För erhållande av Excellent ska hunden genomföra provet på ett synnerligen 

övertygande sätt och av domaren anses som en mycket bra jakthund 

• För Very Good ska hunden utföra ett mycket förtjänstfullt arbete med endast smärre 

fel och brister. 

• För Good ska hunden utföra ett gott arbete utan alltför stora brister. 

• De fyra bästa placerade 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 SEJCH kan Certifikat tilldelas nästa hund i 

placeringsordningen inom de fyra placerade hundarna. 
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• Minst 5 apporteringstillfälle skall ges till hund som har möjlighet att erhålla 

Certifikat/CK. 

• Hund som utesluts på grund av gravt fel och har mindre än 3 apporter tilldelas 

omdömet NC (non classified). 

• Hund som utesluts på grund av diskvalificerande fel tilldelas omdömet Eliminated. 

• Hund som måste avbryta provet på grund av skada, eller om antalet 

apporteringstillfällen inte medger tillräckligt bedömningsunderlag tilldelas omdömet 

KEP (kan ej prisbelönas). 

 

§ 9 Anvisningar för hundförare 

Hundförare ska känna till jaktprovsreglerna, men har rätt att före start ställa frågor till 

domaren/na om provet. 

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. 

Hundföraren ska sträva efter att föra sin hund så att den arbetar med glädje och villighet. 

Kommando och signaler ska vara lågmälda och förekomma sparsamt. 

Fysisk kontakt med hunden i syfte att lugna eller korrigera är inte tillåtet. Dressyrhjälpmedel 

som hunden kan förknippa med olust eller aga är inte tillåtet 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. 

 

§ 10 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: 

c. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrande resultatet. 

d. Efter anmälan från provledningen eller från den domare som fattat beslutet. 

e. Efter beslut av SSRK/SKK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst 

domslut. 

Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till provledaren innan provet avslutas 

samma dag som det klandrande domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift 

motsvarande dubbel anmälningsavgift. 



 

                
                                                                   

9 

 

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 

provledaren. 

Provledaren avgör efter hörande av domare om protesten kan anses befogad. Godkänns 

protesten ändras hundens pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden, och 

protestavgiften återbetalas. 

Om godkännande av protesten medför att hundens pris utgår ur resultatlistan, återbetalas 

förutom protestavgiften, också anmälningsavgiften. 

 

Vid ett avslag från SSRK:s Huvudstyrelse äger den överklagande rätt att överklaga till SKK:s 

JhK inom 30 dagar från det att SSRK:s styrelse meddelat sitt beslut. Ändring i resultatlista 

kan ske inom 2 år från provtillfället. 

 

§ 11 Internationellt retrieverjaktprov 

Arrangör kan efter godkänd ansökan arrangera Internationellt retrieverjaktprov. Proven 

genomförs enligt FCI:s regelverk och bedöms av domare med rätt att dela ut CACIT.  

Vid provet tillämpas prissättningen Excellent, Very Good, Good, Eliminated och Non 

Classified. Enbart hundar med priset Excellent placeras. De fyra bäst placerade hundarna 

rangordnas. Vinnande hund med priset Excellent kan tilldelas CACIT och andraplacerad 

hund med Excellent kan tilldelas RCACIT. Vid Internationellt retrieverjaktprov utdelas 

också nationellt CERT till hund som tilldelats CACIT och nationellt CK till hund som 

tilldelats RCACIT. Övriga placerade hundar med Excellent kan tilldelas nationellt CK. 

Kryptorchid hund får inte delta. 


