Jaktprovsregler för tollingjaktprov (B)
Fastställda av SKK att gälla för nova scotia duck tolling retriever vid tollingjaktprov
fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2026-12-31.

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 2022-01-01 t o m 2026-12-31. Eventuella ändringar som
påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se).
Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och
beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som
anordnas inom SKK-organisationen. Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt
bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning och ansvar
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på såväl
arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar
och skador på människor, den egna hunden och andra djur.
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.
Det är också viktigt att resultatet av 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,
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.
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under det
ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå
för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som
förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen
varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 SverigesVeterinärförbund ellermotsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska
accepteras är: ras, namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad,
vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid tas med vid utställning.
Vidimerad kopia räknas som original. Ar- rangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning, och inte
heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:
•

på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur,

•

av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen,

•

av SKKs Disciplinnämnd, SKKs Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från
rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning,

•

valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av person som
på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är utesluten, avstängd eller har
utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.
Hund får inte delta, som under de senaste sex (6) månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, 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 SKKs 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.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens Jordbruksverks gällande
införselbestämmelser för hund.
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot
valpsjuka enligt följande:
•

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

•

Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte
vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

•

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings
och/eller utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och
parainfluensa (kennelhosta).

2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning.
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard
11784 och 11785.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.

3. Ansvar gällande förvaring av hund
Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att
den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad
aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild
blankett, rapporteras till SKK.
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, proveller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

4. Force majeure
Arrangören är inte skyldig att återbetala an- mälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av
force majeure.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats
på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK
eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller
indirekta kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett
oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot
människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på särskild blankett rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär.
Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende enligt
ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, proveller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Rapporterad hund kan avvisas från området.

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte
rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela
Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-,
tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då
hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon möjlighet att närma sig
hunden på naturlig väg.
Ohälsa
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt
påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.
Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt
påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på andningsproblem äger inte
rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära omprövning av förbud att delta när Disqualified är tilldelat på grund av andningsproblem.
Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller 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 två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse.
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. Vid beräkning av dagar är dag ett (1) första dagen efter parning/valpning.
Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid någon tidpunkt efter det
att parning skett. Se vidare i respektive regelverk.
Valpar
Valpar under fyra (4) månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning och inte
heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.

Öronkuperade hundar
Utställning
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.
Prov, tävling och beskrivning
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och beskrivning.
Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på prov, tävling eller
beskrivning.
Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.
Utställning
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket land hunden är
född.
Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning gäller följande tre (3) undantag:
a) Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av veterinärmedicinska skäl för att
avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledning och
ansvar till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare, får delta på
utställning och SBKs exteriörbeskrivning.
b) Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering var tillåten när den
företogs eller som har svansamputerats av veterinärmedicinska skäl, alternativt inte är född med naturligt
hellång svans får delta på utställning.
c) Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning
och SBKs exteriörbeskrivning.
Grupp 1

australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, berger des pyrénées (båda varianterna), bouvier
des ardennes, bouvier des flandres, gos d’atura catalá, hrvatski ovčar, miniature american shepherd,
mudi, old english sheepdog, polski owczarek nizinny, schipperke, welsh corgi pembroke.
Grupp 2

dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund.
Grupp 3

jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tenterfield terrier.
Grupp 5

karelsk björnhund, västgötaspets.
Grupp 6

smålandsstövare.
Grupp 7

se undantag gällande grupp 7 ovan.
Grupp 8

perro de agua español.
Grupp 9

bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel.
Exteriörbedömning vid ett tillfälle
Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild prövning av SKK, ges
rätt att vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få kvalitetspriset infört i stamboken.
Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav;

•

är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs,

•

av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats,

•

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

Prov, tävling och beskrivning
Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på prov, tävling och beskrivning. Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, tävling
eller beskrivning.

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det
vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller
yttring av skada eller sjukdom.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad
detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling
med djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1-4 §§.
Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen finns i
Nationellt antidopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens antidopingreglemente.
Då utställningsbestyrelse/provledning/ tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping
eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till
förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation
av prov för dopinganalys är förbjuden.
Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställning och SBKs
exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej godkänd.
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller beskrivning.
Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus finnas - för upplysning om detta,
se det specifika regelverket.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning,
SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell
dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. Se vidare
Nationellt antidopingreglemente.
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Jaktprovsregler för tollingjaktprov (B)
Fastställda av SKK att gälla för nova scotia duck tolling retriever vid tollingjaktprov.
Inledning
Nova scotia duck tolling retrievern är utvecklad som en utpräglad and- och
gåsjaktsspecialist. Vid karaktäristisk tollingjakt lockar Tollaren på vatten vilande
fågel, som är inom synhåll för jägaren men utom skotthåll, genom att springa längs
med strandkanten. Detta sker genom att jägaren sittande i ett gömsle kastar en
s.k. tollingapport som hunden ska hämta tillbaka.
Detta tollingarbete väcker fåglarnas intresse och lockar dem närmare stranden och
gömslet. I arbetet växlar hunden mellan lekfull tolling och lugn väntan, mellan
aktivitet och passivitet. För att väcka fåglarnas intresse låter jägaren hunden arbeta
längs stranden, och när de simmar närmare hålls hunden kvar i gömslet.
Då viltet lockats inom skotthåll och jägaren har avlossat sina skott ska Tollaren
apportera de fåglar som fällts. Hunden måste alltså växla mellan tollingens mer
lekfulla apportering och apportörens arbetsuppgifter.
Tollaren ska också kunna arbeta som apportör vid annan jakt på änder och gäss
(med eller utan vettar och lockpipa).
§ 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 Retrieverklubbens avdelningar och rasklubbar. Domare, provform samt tid och plats för prov
ska godkännas och fastställas av SSRKs huvudstyrelse.
Kommissarie och provledare ska utses vid alla av SSRK godkända prov.
a) Domare ansvarar för att provet genomföres enligt gällande regler. Domaren
äger rätt att ändra provuppläggningen. Domare ska vara medlem i SSRK eller
i motsvarande utländsk klubb.
b) Kommissarie ansvarar för att katalog och prislistor upprättas samt handlägger eventuella protester.
c) Provledare ansvarar för provets säkerhet samt, i samråd med domaren, för
provets uppläggning.
d) Prov får ej inställas utan godkännande av huvudstyrelsen.

§ 3 Rätt att deltaga
Jaktprov är öppet för hund av rasen Nova scotia duck tolling retriever. 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 ej är inlottade, hund som
under provet kvalificerat sig för högre klass även tillåtas starta i denna.
Krav på medlemskap
Hundägare ska vara medlem i SSRK - eller i motsvarande utländsk klubb.
Hundförare ska vara medlem i någon del av SKK-organisationen eller i motsvarande
utländsk klubb.
Registreringskrav
Svenskägd eller delägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i
SKK.
För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbevis skickas in till SKK för registrering i databas.
I de fall ovanstående krav ej 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 den arrangerande avdelningen och lottning
ska ske omedelbart efter anmälningstidens utgång. Arrangör har i samband med
överanmält prov möjlighet att utse reserver. Dessa reserver har vid provet företräde framför hundar som under provets gång kvalificerat sig för högre klass.
Lottning sker i enlighet med beslut av SSRK Hs.
Vid rasmästerskap och liknande arrangemang kan SSRKs Hs fatta beslut om
förändrade begränsnings- och lottningsregler.
I provet får ej 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 ej rätt att
deltaga i den klass domaruppdraget gäller.
e) Tik som löper.

§ 4 Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgiften ska ske enligt
gällande anvisningar.
Anmälningsavgiften återbetalas:
a) Om utlyst prov inställes.
b) Vid begränsat prov, till den som ej kan beredas plats.
c) Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, varvid intyg av veterinär
eller av SSRK välkänd person ska vara arrangör tillhanda inom tre vardagar
efter provet.
d) För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av SSRK välkänd
person ska vara arrangör tillhanda inom tre 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
dagar efter att meriten erövrats, dock minst två dagar före aktuellt prov.
f) Om det finns skäl för att återbetala anmälningsavgift, har arrangör rätt att
behålla av SSRK fastställd avgift för att kompensera sina administrativa
kostnader.
§ 5 Klassindelning
Nybörjarklass (Nkl)
För hundar som första provdagen uppnått 12 månaders ålder.
Hund som erhållit ett Excellent får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår,
vid överanmälan ska den dock stå tillbaka för hund som ännu inte erhållit ett
Excellent. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till
klassen.
Öppenklass (Ökl)
För hundar som erhållit Excellent (eller 1:a pris före 1/1 2022) i Nybörjarklass vid
ett officiellt tollingjaktprov, eller som tidigare startat i Öppenklass och ej erhållit två
Excellent (eller 1:a pris före 1/1 2022) i klassen. Även Excellent eller motsvarande
erhållit i annat land i Nkl eller motsvarande vid officiellt tollingjaktprov med vilt
berättigar till start i Ökl. Om officiellt tollingjaktprov arrangeras med dummy i Nkl
äger hund registrerad i detta land som erhållit Excellent eller motsvarande rätt att
starta i Ökl.
Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.
Elitklass (Ekl)
För hundar som erhållit två Excellent (eller 1:a pris före 1/1 2022) i Öppenklass på
tollingjaktprov. Ett av dessa priser kan ha erhållits i annat land i Ökl eller motsvarande vid officiellt tollingjaktprov med vilt.
Hund som erhållit tre Excellent (eller 1:a pris före 1/1 2022) i Ekl får kvarstå i
klassen, vid överanmälan ska den dock stå tillbaka för hund som ännu inte erhållit
tre Excellent (eller 1:a pris före 1/1 2022).

Praktiskt jaktprov
För hundar som erhållit minst två Excellent (eller 1:a pris före 1/1 2022) i Elitklass
på tollingjaktprov. Ett av dessa priser kan ha erhållits i annat land vid officiellt
tollingjaktprov med vilt.
§ 6 Provets allmänna uppläggning
Provet läggs upp med hänsyn till tillgängliga provmarker så att domaren på bästa
möjliga sätt kan bedöma hundarnas jaktliga egenskaper både på land och vatten.
Stor vikt ska läggas vid domarens möjligheter att bedöma tollingarbetet.
En skytt och ett lockhundsekipage antas ha spanat av ett vatten efter vilande sjöfågel. Efter att ha lokaliserat fågeln förflyttar de sig jägarmässigt till ett gömsle.
Genom tolling lockas ett antal sjöfåglar inom skotthåll. Skott avlossas och vilt faller.
Provplatsen ska helst erbjuda så riklig vattenvegetation att apporteringsvilten blir
dolda men helst så överskådliga att hunden kan ses under huvuddelen av arbetet.
Under provet fingeras nedskjutning av några vilt, genom skott och kast, och hunden
ges möjlighet att markera. För några av vilten antas skytten veta de exakta nedslagsplatserna och hunden ska då kunna dirigeras dit. För några av vilten vet vare
sig hund eller förare var nedslagsplatsen är belägen och hunden ska då självständigt söka igenom anvisat terrängavsnitt. Sökarbetet kan med fördel förläggas i vatten. Dessutom ska tillfälle ges till bedömning av hundens förmåga att hålla sig lugn
och tyst i påfrestande situationer, under väntan, i samband med skottlossning eller
då vilt faller.
Då tollaren är en hund som ska arbeta även efter skott vid jakt med hagelvapen bör
apporteringsavstånden normalt vara upp till ca 50 meter. Avstånden ska dock anpassas till rådande yttre omständigheter.
Domaren ska före start informera deltagande om provets uppläggning. Domaren
avgör förarens rörelsefrihet samt om viltet ska apporteras i viss ordning eller om
föraren själv får bestämma ordningsföljden. Hunden ska under hela provet föras
utan koppel om domaren ej meddelar annat.
Domaren ska ges tillfälle att bedöma hundens dirigerbarhet och lydnad i olika provsituationer liksom dess förmåga att självständigt söka inom anvisat område. Markeringar ska utföras så att hunden inte alltför tydligt från startplatsen kan se viltet
efter nedslaget. Skytt ska vara så placerad att markeringen faller inom skotthåll.
Skottet ska dra till sig hundens uppmärksamhet.
Hundens vatten- och landarbete bör bedömas i ett sammanhang av en domare. En
uppdelning i olika prövningsmoment och onödig geografisk spridning bör undvikas.
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 är i sådant skick att det i största möjliga utsträckning motsvarar nyskjutet vilt. Otinat vilt får ej förekomma.
Domaren ska på provmarken förvissa sig om viltets kvalitet och att det förvaras på
lämpligt sätt.
Endast lockbart vilt (and och gås) kan förekomma som apporteringsvilt.

§ 7 Provets genomförande
a. Nybörjarklass (Nkl)
Minst sex apporteringstillfällen ska ges, varav minst två på simdjupt och relativt
öppet vatten. Minst tre skott ska avlossas per hund som fullföljer provet. Arbetet
ska arrangeras så att det bland annat är möjligt att bedöma ansmygning,
tollingarbete, markering, samarbetsvilja och sökarbete.
b. Öppenklass (Ökl)
Provområdet ska kunna jämföras med svår jaktterräng för vattenområdena. Minst
nio apporteringstillfällen bör ges, varav minst fyra på vatten och minst två av dessa
på simdjupt vatten. Minst fyra skott ska avlossas per hund som fullföljer provet.
Arbetet ska arrangeras så att det är möjligt att bedöma ansmygning, tollingarbete,
markering, samarbetsvilja, dirigering och sök.
c. Elitklass (Ekl)
Elitklass arrangeras i princip som öppenklass, men med ökad svårighetsgrad. Lämpliga åtgärder är därvid förflyttning mellan gömslen och/eller störningar under
tollingarbetet, svårare terräng, svårare markerings- och dirigeringsuppgifter samt
dolda nedslagsplatser.
d. Praktiskt jaktprov
Vid praktiskt tollingjaktprov ska både hundens förmåga att genomföra framgångsrika lockarbeten av sjöfågel, samt hundens apportering och hantering av nyfällt vilt,
bedömas. Det praktiska provet ska jämställas med en tollingjakt där jägaren tillsammans med hunden smyger fram till ett gömsle vid en strand och sedan med
hjälp av den arbetande hunden lockar de på vattnet liggande fåglarna att komma
inom skotthåll. Skott ska avlossas och fällt vilt apporteras.
Vid praktiskt prov kan domaren vara skytt. Annan skytt kan användas.
Vid praktiskt prov ska föraren, liksom alla övriga som deltar i jakten, ha löst statligt
jaktkort.
Vid prövningen ska två lockarbeten där hunden med framgång lockar fågel inom
skotthåll, samt minst en apportering av nyfällt vilt, genomföras.

§ 8 Föremål för bedömning
Föremål för bedömning är hundens förmåga att locka fågel samt villighet att på land
och i vatten finna och apportera skadad eller död sjöfågel.
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 tollare lydigt, uppmärksamt och följsamt följer sin
förare genom terrängen.
Upprepade kommandon och korrigeringar från föraren för att hålla hunden på plats
belastar den slutgiltiga prissättningen. Går hunden helt ur hand är detta ett diskvalificerande fel som berättigar domaren att avbryta prövningen.
b. Lockarbete
Lockarbetet (ansmygning och tollingarbete) inleder alltid prövningen. Hunden
kopplas loss före ansmygningen till gömslet. Skytten deltar ej i ansmygningen.
Tollingarbetet ska vara sådant att vilande and- eller gåsfågel kan lockas in inom
skotthåll. Så länge fågeln rör sig mot gömslet göms hunden. När fågeln tvekar visas
hunden igen. Tempot mellan aktivitet och passivitet under prövningen anges av
domaren.
Då så begäres ska hunden lugnt och tyst avvakta i gömslet mellan tollingarbetena. I
skottet ska hunden befinna sig i eller vid gömslet så att den ges möjlighet att
markera fallande vilt. Innan skott avlossas ska domaren ge signal/tecken åt
hundföraren.
Tollingarbetet ska ske genom att hunden med lekfull stil och god fart apporterar
t.ex. en dummy eller en pinne på tollingstigen. Lekfullhet som inte påverkar farten
och tempot menligt räknas hunden till fördel. I Ökl och Ekl ska hunden apportera
utan kommando från föraren. Arbetet ska ske på tollingstigarna, men detta krav
mildras i Nkl.
Lockarbetet i nybörjarklass avslutas när första skottet avlossas.
Ineffektiv tolling är ett allvarligt fel som berättigar domaren att avbryta prövningen.
c. Sök
Söket ska vara sådant att hela det aktuella terrängavsnittet, även svårare delar
därav, täckes effektivt och utan onödig tidsspillan. Då så begäres ska hunden kunna
avsöka anvisat område självständigt utan större stöd från föraren. Söket bör även
omfatta arbete i vatten. Ineffektivt sök räknas hunden till nackdel. Helt otillräckligt
sök berättigar domaren att avbryta prövningen.
d. Fart
Hunden ska arbeta med god fart, dock ej så att förmågan att lokalisera vilt blir
lidande. Långsamt arbete räknas hunden till nackdel.
e. Uthållighet
Hunden ska visa god uthållighet tills de förelagda uppgifterna är lösta eller provet
avbrutits. Bristande uthållighet räknas hunden till nackdel.

f. Näsa
Hunden ska visa god näsa, den ska vid rådande vind och vittringsförhållanden
effektivt kunna lokalisera vilt. Dålig näsa är ett allvarligt fel, men försiktighet bör
iakttagas vid bedömningen, då vittringsförhållandena kan vara svåra att avgöra.
g. Dirigerbarhet
Hunden ska, då arbetets effektivitet så kräver, raskt och villigt låta sig dirigeras,
såväl på land som i vatten. Dålig dirigerbarhet ska räknas hunden till nackdel.
Om hunden går helt ur hand är domaren berättigad att avbryta prövningen.
h. Markeringsförmåga
Avser prövning av hundens förmåga att koncentrera sitt intresse på fallande vilt och
därefter snabbt lokalisera det. Dålig koncentrations- och markeringsförmåga ska
räknas hunden till nackdel.
i. Skottreaktion
Skotträdsla eller svårkontrollerad upphetsning är allvarliga fel, som berättigar
domaren att avbryta prövningen.
j. Stadga
Hunden ska under förflyttning och lockarbete förhålla sig lugn och tyst och får inte
gnälla eller skälla. Hunden ska kunna växla mellan tollingens spontanapportering
och retrieverarbete efter skott. Hunden ska också förhålla sig lugn och tyst vid
kontakt med levande vilt, vid skottlossning och inför fallande vilt. 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.
Svårkontrollerad upphetsning är ett allvarligt fel som berättigar domaren att
avbryta prövningen.
k. Apporteringslust
Hunden ska spontant och utan tvekan, dröjsmål eller övertalning från föraren apportera och inleverera vilt. Uppenbar vägran att apportera lokaliserat vilt är ett
allvarligt fel som berättigar domaren att avbryta prövningen.
Föremål för bedömning ska vara:
Villighet att ta upp viltet.
Villighet att snabbt och direkt komma in till föraren med viltet.
l. Apportgrepp
Viltet ska apporteras på ett sådant sätt att det ej glider ur greppet, att hundens
rörelser ej onödigtvis hindras och att viltet ej skadas av hundens tänder. Viltet ska
avlämnas i hand i Ökl och Ekl. Det är önskvärt att alla vilt avlämnas i hand även i
Nkl.
Föremål för bedömning ska vara:
Greppets lämplighet.
Mjukheten i greppet.
Avlämningen.
Apportgreppet bedöms ej under tollingarbetet.
Apportgrepp som skadar viltet berättigar domaren att avbryta prövningen.

m. Simteknik
Hunden ska ha ett effektivt simsätt. Ineffektivt och/eller plaskande simsätt ska
räknas hunden till nackdel.
n. Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten
Hunden ska villigt gå i vatten och visa frimodighet att ta sig fram i vattenvegetationen. Bristande frimodighet i vatten ska räknas hunden till nackdel. Total ovilja
att gå i vatten berättigar domaren att avbryta prövningen.
o. Hundtolerans
Detta regleras i SKKs Allmänna regler.
§ 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:
Helt otillfredsställande tollingarbete, helt otillfredsställande sök, hunden helt ur
hand, stark skotträdsla, svårkontrollerad upphetsning, uppenbar apportvägran,
apportgrepp som skadar viltet, total ovilja att gå i vatten.
Att hundens prestation ej berättigar till pris motiverar ej till avbrytande av prövningen.
Hund som avbryter prövningen erhåller omdömet Not Sufficient (NS).
§ 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 §8a-o). Detta gäller även hund som ej
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 jakthund i varierande situationer. Därvidlag ska ansmygningen och tollingarbetet vara avgörande för det högsta pris hunden kan erhålla.
I alla klasser tillämpas kvalitetsbedömning.
Hund tilldelas Excellent, Very good, Good eller Not sufficient. För erhållande av
Excellent eller Very good erfordras minst godkänd i alla bedömda egenskaper (se
§8). Särskilt framstående hund med Excellent kan tilldelas hederspris, Excellent
with honours. Detta gäller i samtliga klasser.

Vid skada som gör att hunden ej kan fullfölja provet noteras i prislistan Can´t be
judged.
Vid praktiskt jaktprov tillämpas endast bedömningen Godkänd eller Ej godkänd.
Hund som måste avbryta provet på grund av skada, eller om lockbart vilt ej finns
tillgängligt på provplatsen, eller om antalet apporteringstillfällen inte medger
tillräckligt bedömningsunderlag tilldelas omdömet Can´t be judged.
a. Nybörjarklass
I denna klass ska framför allt hundens arbetsvillighet och samarbetsvilja bedömas.
För erhållande av Excellent ska hunden visa mycket god arbetsvillighet, apporteringsglädje och samarbetsvilja samt icke uppvisa några allvarligare fel eller brister i
arbetet.
För Very good ska hunden visa god arbetsvillighet och apporteringsglädje medan
vissa fel och brister kan tillåtas.
För Good ska hunden visa arbetsvillighet och gott intresse för apportering medan
även klara fel och brister kan accepteras om dessa kan härledas till ungdom
och/eller orutin.
b. Öppenklass
För erhållande av Excellent ska hunden genomföra provet på ett övertygande sätt
och av domaren anses som en bra jakthund.
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.
c. Elitklass
I elitklass ska i alla avseenden höga krav ställas på hundens arbete.
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.
d. Praktiskt jaktprov
För att hunden ska godkännas krävs att två lockarbeten där hunden med framgång
lockar fågel inom skotthåll, samt minst en apportering av nyfällt vilt, genomförs.
Hunden ska utföra ett förtjänstfullt lock- och apporteringsarbete.

§ 12 Anvisningar för hundförare
Hundförare ska känna till jaktprovsreglerna, men har dock rätt att före start till
domaren ställa frågor angående prövningsordningen. Deltagare måste ha tillräcklig
förmåga att förflytta sig inom aktuellt provområde.
Det hör till god ton att man ej under pågående prov diskuterar domsluten med
tjänstgörande domare eller offentligt kritiserar bedömningen under eller efter
provet.
Det är förbjudet att aga hund. Brott mot detta medför uteslutning från provet.
Hundförare bör 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 ej tillåten.
Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är ej tillåtna
under provet.
§ 13 Protest
Domslut kan ändras i följande fall.
a) Om fel av teknisk art begåtts.
b) Om hunden ej haft rätt att deltaga enligt gällande regler.
Deltagare kan således ej protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Frågan om ändring av domslut prövas:
Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrande resultatet.
Efter anmälan från provledningen eller från den domare som fattat beslutet.
Efter beslut av SSRK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av domslut.
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 ej är berättigad till detta eller om protesten ej 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.
Godkännes protesten utgår hundens pris ur resultatredovisningen och anmälningsavgiften återbetalas tillsammans med protestavgiften. Vid ett avslag från SSRKs
styrelse äger den överklagande rätt att överklaga till SKKs JhK inom 30 dagar från
det att SSRKs styrelse meddelat sitt beslut. Ändringar i resultatlistan kan ske inom
två år från provtillfället.

