Råd och Anvisningar (RoA)
Spanielprov
Gäller fr.o.m. 2012-01-01

Dessa råd och anvisningar är avsedda att vara ett stöd för de funktionärer inom SSRK som på
olika sätt deltar i planering och genomförande av jaktprov för spaniel
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1. Övergripande
Dessa råd och anvisningar (RoA) är avsedda att vara ett stöd för de funktionärer inom SSRK som på
olika sätt deltar i planeringen av jaktprov för spaniel. Den lokala avdelningsstyrelsen är övergripande
ansvarig för den lokala jaktprovs-verksamheten och delegerar det löpande ansvaret till jaktprovssekreteraren.

1.1 Lagar, regler, anvisningar som är bra att känna till
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaktlagen samt av Naturvårdsverket utfärdade föreskrifter.
SKKs och SSRKs stadgar
SSRKs Jaktprovsbestämmelser samt av SSRK utfärdade Råd och Anvisningar för uppläggning
och bedömning av jaktprov
SSRKs bestämmelser för spanielmästerskapet och unghundsderbyt
SKKs bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar (finns i SKKs skrift Ytställnings- och
championatregler)
FCIs regler för internationellt jaktprov.( Regulation ”A” of the FCI)
FCIs regler för Europa Cupen för Spaniels (Rules for the FCI European Cup for English
hunting Spaniels )
SKKs föreskrifter för utsättning av vilt
SKKs handläggningsföreskrifter avseende hundar som uppvisar ett oacceptabelt beteende
SSRKs föreskrifter för aktiviteter under den s.k. Hundförbudstiden
SKKs förteckning över samverkande klubbar

1.2 SKKs allmänna bestämmelser för utställning, prov och tävlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaccination
ID-märkning
Hundägarens ansvar
Oacceptabelt beteende hos hund
Hinder för deltagande
Doping och andra otillbörliga förhållanden
Kastrerad hund
Svanskuperad hund
Force Majeure

2. Administration
2.1 Tider för att arrangera olika former av jaktprov
Fältprov
arrangeras utifrån gällande jakttider.
Nybörjarprov
arrangeras i enlighet med jaktförordningens § 16 vilket innebär:

Efter fågel:
16 aug - 15 april. I Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län, dock t o m 30 april.
Efter annat vilt:
Den 21 aug - den 28 (29) februari eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.

Vattenprov
får arrangeras hela året med undantag för:
Perioden 16 maj – 15 juli för södra Sverige
Perioden 1 juni – 15 juli för norra Sverige fr.o.m. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.
Särskild hänsyn till det vilda ska alltid tas under hela den s.k. hundförbudstiden.

2.2 Ansökningsförfarande
Jaktansvarig i arrangerande klubb anmäler provet till SSRK Hs enligt följande:
• Vårens Vattenprov och Nybörjarprov senast 30 november.
• Fältprov samt höstens Vattenprov och Nybörjarprov senast 15 mars.
• Provmöjligheter som tillkommer efter ovan nämnda datum ska omgående anmälas till SSRK Hs.
Dock får inga prov genomföras som inte anmälts till SSRK Hs samt annonserats i SSRK-Prov
senare än 30 dagar innan provdatum.
• Fältprov som arrangeras på mark där skogsfågel och/eller ripa är enda förekommande viltet på
provet kan ansökas på följande vis. Arrangören ska annonsera provet senast en månad innan första
dag i provperioden. Annonsen ska innehålla uppgifter om hur lång provperioden är, i vilken
kommun provet genomförs samt vilka viltslag som förväntas jagas. Provperioden får vara max
fyra veckor. Lottning sker enligt samma regler som för övriga fältprov. Inlottade deltagare ska få
besked om faktisk provdag senast sju dagar innan provets genomförande.

2.3 SSRK-Prov
Jaktansvarig i arrangerande klubb/avdelning ansvarar för provarrangörernas administrationsrättigheter
i SSRK-Prov.
Provarrangörer lägger in provet i SSRK-Prov. Efter godkännande från jaktansvarig i SSRK Hs kan
provet öppnas för anmälan.

2.4 Rollfördelning och ansvar

Jaktledare (kan vara samma person som provledaren)
- Planerar och styr jakten.
- Ansvarar för provets säkerhet.
- Ansvarar för att skyttarna har giltiga vapenlicenser, statligt jaktkort samt gällande försäkringar.
Provledare
- Tecknar avtal med markägare eller dennes representant.(avtal laddas ner från hemsidan)
- Kontaktar domaren/domarna i god tid om färdsätt, ankomsttid, logi m.m.
- Planerar provet/jakten tillsammans med markägaren eller dennes representant.
- Informerar domaren med skiss/beskrivning av marken.
- Ansvarar för att tillsatta skyttar är väl förtrogna med jakt över spaniels.
- Beräknar behov av funktionärer.
- Genomgång med funktionärerna.
- Hålla i deltagarsamlingen.
- Förbereder protokollen.
- Tar emot ändringar och ringer in eventuella reserver.
- Kontrollerar vaccinationer.
- Ansvarar för att prislistan blir korrekt ifylld.
- Ansvarar för hantering av kasserat vilt(vattenprov och nybörjarprov)
- Provledaren ska vara anträffbar på provplatsen under hela provet.
Kommissarie
- Tar emot eventuella protester.
- Kommissarie ska kunna nås under hela provdagen.

Domare
- Ansvarar för att provet genomförs enligt gällande bestämmelser.
- Verifierar prislistan.

2.5 Antal hundar

Nybörjarprov:
max. 20 hundar per domare.
Fältprov
Öppenklass: Enkelsläpp max. 12 hundar. Parsläpp max. 18 hundar.
Segrarklass: min. 8 hundar. Enkelsläpp max. 12 hundar. Parsläpp max. 18 hundar.

2.6 Lottning

Efter att samtliga anmälningar har inkommit (ca två dagar efter sista anmälningsdag) och kontroll
gjorts att nödvändiga uppgifter finns och är korrekta samt anmälnings-avgiften är betald, kan anmälningarna räknas samman och eventuell lottning göras.
Vid lottning ska de föreskrifter som finns beaktas:
– Lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet.
– Hund kan endast anmälas till en (1) start per klass för varje utannonserat jaktprov.
– Markägare ska undantas från lottning.
– De domare, kommissarier och provledare som tjänstgjort inom en avdelning under
aktuell provsäsong ska undantas från lottning vid ett provtillfälle med en (1) hund.
– Även inbördes startordning skall lottas oberoende av ras, kön eller avdelning.

2.7 Katalog/Startlista

Katalog/Startlista skrivs ut via SSRK-Prov

2.8 PM

PM Skrivs och bifogas övrig information i SSRK-Prov

2.9 Prislistan

Prislista skrivs innan provet ut via SSRK-Prov
Kontrollera efter provet att hundens pris noteras i rätt kolumn och att domaren skriver under varje
hunds resultat.
Ifylld prislista skickas till SSRK:s Kansli.

2.10 Domare

Tag kontakt med domare i samband med grundplanering av provsäsongen (avdelningens jaktprovssekreterare svarar normalt för detta).
Tackar domaren preliminärt JA, skickas en skriftlig inbjudan med ett frankerat ”svarskort” så att domaren kan bekräfta inbjudan.
Domaren skall enligt de domaretiska reglerna besvara den skriftliga inbjudan inom 14 dagar oavsett
om svaret är JA eller NEJ.
Den skriftliga överenskommelsen skall inkludera:
– Provplats.
– Provdatum.
– Färdsätt, bil, tåg eller flyg, vem beställer vad.
– Kontaktperson

Domare förläggs i nivå med enkel hotellstandard, med enkel hotellstandard menas enkelrum med
dusch och toalett i eller i anslutning till rummet.

Om domaren, mot tungt vägande skäl, tvingas lämna återbud är det kutym att denne hjälper till att få
fram ersättare.
När provplatsen är bestämd, gör en skiss över marken med förslag till provuppläggning inritad och
förslag på alternativa möjligheter samt bifoga en skriftlig förklaring över desamma (Nybörjarprov).

Tag en muntlig kontakt efter några dagar och diskutera. Kom överens med domaren om tidpunkt för
genomgång av provuppläggningen. Tänk på att denne skall ha möjlighet att i god tid och under dagsljus få en orientering i provterrängen.

Informera domaren/domarna innan provet om t.ex. vandringspriser eller uppmuntringspris skall delas ut.

2.11 ID-kontroll

Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov, det är dock önskvärt att samtliga hundar kontrolleras. Kontrollen bör göras i samband med att hunden startar.
Arrangören ska tillse att en scanner finns att tillgå för de hundar som är chipmärkta.

2.12 Efter provet

Nedan följer exempel på arbetsuppgifter som vidtar efter avslutat prov:
– Städning av provplats/er (snitslar, fimpar, mm.).
– Båtar återlämnas i utlånat skick.
– Skyltar, snitslar till samlingen tas bort.
– Städning av samlingsplats och parkering.
– Städning av ev. förhyrd lokal.
– Kasserat vilt tas om hand enligt gällande föreskrifter.
– Blomma till markägare/arrendator.
Till avdelningens jaktprovssekreterare:
– Ekonomisk redovisningen
– Kvittens på eventuella vandringspriser
– Överblivna diplom, rosetter och övriga priser
– Kortfattad rapport om hur provet från arrangören utfallit
– Ev. inlämnade protester
– Underlag för resultatrapportering enligt gällande rutiner.

3. Provupplägg
3.1 Fältprov

Ett fältprov ska genomföras så nära som möjligt till normal jakt över spaniels.
Provledaren i samarbete med jaktledaren måste noggrant planera vilken mark som ska användas samt
informera sig om att viltsituationen är sådan att ett fältprov kan genomföras.
En särskild apportör skall finnas för eftersök av vilt som inte apporterats av de prövade hundarna.
Varje hund följs av två skyttar som ska ha stor erfarenhet av jakt över spaniels.

Specifika anvisningar för parsläppsprov
Där marken och vilttillgången är tillräcklig kan prov anordnas med två domare och där hundarna
prövas i par. Varje startande förare skall ha nummerlappar som anger startordning. I första omgången
skall hundar med udda startnummer i nummerordning starta under domare till höger. Jämna nummer
startar under domare till vänster. Under kortare perioder är det möjligt att linjen delas så att hundarna
inte arbetar i anslutning till varandra.

3.2 Vattenprovet

Provet skall genomföras i vattenvegetation på djupt vatten (simdjup för hundarna).  Omedelbart efter
skottet kastas mås eller andfågel så att hunden har möjlighet att se fågeln i luften. Skottet ska avlossas från strand och skytten ska vara placerad så att hundens markering underlättas. Avståndet mellan
platsen för hund och förare till nedslagsplatsen ska vara ca 40 meter. Fåglarna ska för samtliga hundar
vara kastade på ungefär samma plats. Vanligast är att kastet sker från båt som ligger så till att den inte
stör hundens arbete. Anpassa läget så långt det är möjligt med tanke på vindar och vittring. Passat eller
otinat vilt får ej förekomma.
Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden skall i sidled vara anvisat. Fågeln ska avlämnas
på anvisad plats ca 5 m från strandkant.

Särskilt vattenprov
Vid provet skall minst två förare och två hundar delta. Anmälan insändes till avdelningen som fördelar
provplatser i mån av tillgång. Deltagande hund skall vara anmäld senast tre (3) dagar före start.

3.3 Nybörjarprov

Nybörjarprov A – Bedrivs i marker med tillgång på jaktbart vilt. För att kunna bli godkänd måste
hunden ha funnit och stött vilt. Alla apporteringar ska ske med matnyttigt vilt.

Nybörjarprov B – Kan bedrivas i marker där vilt normalt inte finns. Dummies kan användas för apportering.
För båda provformerna gäller att terrängen skall vara väl lämpad för spanieljakt. Varje hund ska till
största delen provas på markavsnitt som inte utnyttjats av tidigare startad hund

Både Nybörjarprov A och Nybörjarprov B innehåller två arbetsmoment, fältarbete och vattenarbete.
Momenten kan utföras vid olika tillfällen. Om Nybörjarprovet utförs utan vattenarbete måste hundar
som skall godkännas vid annat tillfälle komplettera med vattenarbete.
Vattenarbetet för Nybörjarprov
Avser att pröva hundens förmåga att på djupt vatten finna och apportera fågel. And eller måsfågel
av god kvalitet (passat eller otinat vilt får inte förekomma) kastas omedelbart efter skott ut på blankvatten. Avståndet mellan strandlinjen och nedslaget skall vara ca 15 m. Fåglarna ska för samtliga hundar vara utkastade på ungefär samma plats. Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden skall
vara anvisat. Avlämning till föraren ska ske på anvisad plats ca 5 m från strandkanten.
Skottet ska avlossas från land. Skytten bör vara placerad så att hundens markering underlättas.

Avtal gällande jakt i samband jaktprov arrangerad
av medlemsorganisation inom SKK

Syftet med detta avtal är att säkerställa att jakten genomförs på ett sådant sätt att alla krav på god
jaktetik och hög säkerhet uppfylls, samtidigt som jaktarrangörens (den som upplåter mark för jaktprovet) resp. provarrangörens (den medlemsorganisation inom SKK som genomför jaktprovet) övriga
intressen tillvaratas.
När det gäller utsättning av vilt i samband med jaktprov gäller SKKs Riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov med stående och stötande fågelhundar (SKKs JhK 2/2011 7-9 april). I
dessa riktlinjer står bland annat följande:
”Utsättning av fågel måste alltid göras på ett sätt som är oantastbart ur djurskyddssynpunkt
och ska följa de anvisningar som finns i de jaktetiska riktlinjer, Uppfödning, utsättning och
jakt på utsatt fågel, som framtagits av Svenska Jägareförbundet, Sveriges Jordägareförbund, LRF, Sveriges Yrkesjägareförening samt SKK. Detta innebär att fasaner ska sättas ut
senast 60 dagar före provet. För rapphöns och änder är denna tidsram 30 dagar före provet.”

Jaktdagar:
Resultatmål: 		 Antal fällda vilt
Jaktledare		
Skyttar		
Tillstånd		 Jaktarrangören ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns.
Apportör		 Tillhandahålles av provarrangören
Pris (inkl moms)
per jaktdag:

kr

per fällt vilt:

kr

Fällt vilt		 Tillfaller jaktarrangören
Betalning		 Senast den
Övriga överenskommelser:

Genom detta avtals undertecknande garanterar jaktarrangör och provarrangör att provet genomförs i
enlighet med SKKs Riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov med stående och stötande
fågelhundar.
Ort och datum

Ort och datum

För Jaktarrangören

För Provarrangören

Instruktioner för skytt på spanieljaktprov

Att vara skytt på ett spanielprov är inte samma sak som vara skytt på en vanlig jakt. Du är hela tiden
iakttagen samtidigt som provet och de deltagande hundarnas resultat är helt beroende av hur du lyckas.
Samtidigt får dessa krav aldrig påverka säkerheten! Publiken, olydiga hundar, oerfarna eller nervösa
förare bidrar alla till att särskilda krav på säkerhetstänkande måste gälla på ett spanielprov. Detta betyder bl.a. att Du som skytt måste följa följande riktlinjer:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

En skytt på ett spanielprov skall alltid agera föredömligt. Bryt vapnet vid kortare paus eller
förflyttning. Ta ur patronerna vid längre paus. Undvik att använda halvautomat. Vapnet skall
alltid vara riktat uppåt, absolut inte i marken framför hunden.

Skytt skall alltid hålla reda på var publiken befinner sig. Det kan även finnas andra människor
som också rör sig i markerna. Var observant på var betande djur befinner sig.

Skytt måste hela tiden noga hålla reda på var hunden befinner sig. Tänk på att den kan ligga tätt
inpå när viltet stöts. Släpp alltid ut viltet ordentligt från hunden innan skott lossas! Avlossa aldrig
skott mot vilt om Du inte är helt säker på att hunden är på betryggande avstånd.

Normalt har man två skyttar ”i linjen”. Skyttarna går då lämpligast ca tio meter ifrån föraren på
var sin sida. Skyttarna skall försöka att, tillsammans med föraren, gå på rak linje framåt i marken.
Om skytt går före ekipaget kan vilt stötas av skytten istället för av hunden, går skytten bakom
”linjen” försvåras avsevärt möjligheterna att avlossa säkra skott. Om endast en skytt finns tillgänglig skall denna inta en position nära föraren.
Det är krävande att gå skytt på spanielprov! Om fler skyttar finns tillgängliga är det en fördel om
dessa byter av varandra med jämna mellanrum så att koncentrationen kan hållas på topp.
Det är alltid skytten som avgör, och är ansvarig för, om och när skott kan lossas.

Skytten skall följa de instruktioner som domaren och jaktledaren ger när det gäller vilka vilt som
får fällas och när detta kan ske.
Skytten skall inte påverka provets förlopp genom att på eget initiativ meddela sina egna
observationer när det gäller förekomst av vilt i marken eller på något sätt kommentera provförloppet. Skytten svarar dock på direkta frågor från domare eller jaktledare.
Tänk på miljön. Kasta inte tomma patronhylsor i marken.

På jakt händer det att man bommar - det händer på jaktprov också. Det viktigaste är inte att
träffa – utan att i första hand tänka på säkerheten.

Skyttens placering samt skytts vapenhantering
vid Vattenprov/Nybörjarprov

För att undvika hörselskador på hund vid jaktprov, och därmed också undvika eventuella ersättningsanspråk, rekommenderar SKK följande:
•
•
•
•

Skytten bör, vid artificiellt jaktprov, vara placerad på ett avstånd av ca 15 meter från hunden,
dock ej bakom det startande ekipaget.

Skottet skall i möjligaste mån avlossas i riktning från hunden. Dock skall man i alla situationer
eftersträva att bössan riktas åt samma håll som viltet/dummyn kommer att kastas.
Hagelvapen skall användas. Halvautomater får ej användas vid vattenprov/Nybörjarprov.

Skytten skall uppvisa en hög vapensäkerhet, vilket innebär:
– att man alltid agerar som om vapnet är laddat.
– att man har vapnet brutet om man inte skall skjuta.
– att man riktar vapnet i rätt riktning med en korrekt anläggning av vapnet.
– att man, om inget annat meddelas, laddar med endast en patron i taget.

Vid Vattenprov/Nybörjarprov ska hagelvapen alltid användas dock kan detta laddas med .22 blank eller motsvarande.

Till dig som ska starta eller vara publik på spanieljaktprov

Det finns en del saker att tänka på inför det prov du kommer att starta på/beskåda. Som deltagare på ett
spanieljaktprov är Du inte bara med på en vanlig hundaktivitet utan Du är också deltagare på en jakt
där det finns särskilda krav på dem som är med.
•
•

•

All jakt förutsätter respekt för viltet! Detta betyder att jaktprov för spaniels aldrig får ses som ett
träningstillfälle utan en verksamhet där hundar bedöms som färdiga jakthundar. Detta sker som
ett led i att utveckla bättre jakthundar för småviltjakt.
Spanielprov innebär praktisk jakt och därmed mycket stora krav på säkerhetsarrangemangen.
Som deltagare har man en absolut skyldighet att följa alla instruktioner som ges av provledning
och jaktledning. Som deltagare bör man också respektera den jaktliga traditionen när det gäller
klädsel, respekt för djur och natur etc. Vid dålig efterlevnad av givna instruktioner kan deltagare
eller publik avvisas från provmarken.

Vi har fått ett förtroende att genomföra ett spanielprov av en markägare som har lagt ned mycket
arbete på att skapa en förstklassig mark för småviltjakt. Det är oerhört viktigt att vi lever upp till
detta förtroende så att vi har möjlighet att komma tillbaka ett annat år.

Du bör också uppmärksamma följande:

1. Eftersom vi är på jakt ska vi uppträda diskret och så tysta som möjligt. Under förflyttning går vi
tätt samlade och inte utspridda. Detta har stor betydelse för säkerheten på provet samt att vilt
inte störs i markpartier som ännu inte är jagade
2. Lyssna noga på de instruktioner du får både vid samlingen och under pågående prov.
3. Fråga gärna domaren eller provledaren så fort du är osäker.

4. Inga lösa hundar får förekomma annat än under arbete och på domarens order.

5. Vi uppskattar om du är diskret och inte sprider ut uppgifter om jaktprovet. Datum och tid är inte
lämpligt att sprida ut eftersom det finns människor med väldigt negativ inställning till jakt.
6. Kom i tid till samlingen.

7. Uppträd sportsligt. Undvik att kritisera domare, medtävlare och skyttar. Ett spanielprov
ställer stora krav på organisation och förberedelse. Visa därför respekt och uppskattning
till de som arrangerat provet och därmed gett Dig möjlighet att delta på detta spanielprov.
8. Ett spanielprov genomförs som så nära vanlig jakt som möjligt. Detta innebär att det
alltid finns ett inslag av tur och otur. Som deltagare måste man acceptera att man ibland
inte får några viltkontakter eller att inget vilt fälls för hunden.

Vi följer Svenska Kennelklubbens riktlinjer för utsättning av fågel
inför jaktprov och träning med apporterande, stående och stötande fågelhundar
samt bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov.
(SKKs regler på de följande tre sidorna.)

SVENSKA KENNELKLUBBENS RIKTLINJER OCH RÅD FÖR
UTSÄTTNING AV FÅGEL INFÖR JAKTPROV OCH TRÄNING
MED APPORTERANDE-, STÅENDE- OCH STÖTANDE
FÅGELHUNDAR SAMT BESTÄMMELSER OM SÄRSKILD
APPORTÖR VID JAKTPROV.
Inledning
Stående och stötande fågelhundars främsta uppgift som jakthundar är att finna och resa vilt
och i samband därmed ge jägaren möjlighet till skott, likväl som apportörens uppgift är att
finna skadad eller död fågel.
Jaktprov med fågelhundar ska genomföras på sådant sätt att provet ger de fågelsituationer
som förekommer vid jakt. Därför bör varje provarrangör eftersträva att i möjligaste mån
genomföra prov på naturligt förekommande vilt.
Under senare år har problem med bristande vilttillgång uppstått i vissa av de marker som
disponeras för prov. För att underlätta för hundarna att få viltkontakt tillämpar därför
många arrangörer utsättning av fasaner och/eller rapphöns, änder före proven. Utsättning av
fågel måste alltid göras på ett sätt som är oantastbart ur djurskyddssynpunkt. Det är också
av största vikt att utsatt fågel uppträder så likt naturligt förekommande vilt som möjligt.
Det finns annars risk att felaktiga egenskaper hos hundarna prövas och premieras.
Detta innebär att vilt ska sättas ut enligt de tidsramar som anges i de riktlinjer som anges i
den gemensamma Jaktetiska policy som fastställts av Svenska Jägareförbundet, Svenska
Kennelklubben, Sveriges Yrkesjägareförening, Sveriges Jordägareförbund samt
Lantbrukarnas Riksförbund. Detta innebär att tidsrammen för fasan ska vara minst 60
dagar samt för rapphöns och änder minst 30 dagar. Vid träning gäller dock 30 dagar även
för fasan.
Målsättningen med dessa riktlinjer är att ange minimikrav avseende utsättning av fågel.
Utsättningen ska uppfylla förekommande djurskyddsaspekter och etiska krav. Proven ska
hålla hög kvalité. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att den kan accepteras av
berörda myndigheter samt jaktvårds- och djurskyddsorganisationer.

Allmänt

Arrangörerna ska sträva efter att förlägga proven till mark där vilttillgången
medger att hundarna prövas, på i marken naturligt förekommande vilt. Detta är från
såväl provmässiga som jägarmässiga synpunkter att föredra, framför prov där en stor del av
viltet är utsatt. Prov som grundas enbart på vilt som satts ut under innevarande säsong
bör inte förekomma.
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I de fall där det är svårt att finna marker med god vilttillgång, ska en anpassning göras
av antalet startande hundar, per prov. Det bör emellertid betraktas som naturligt att man
inte alltid kan påräkna viltkontakt för varje deltagande hund. Detta beroende på såväl
hundarnas olika förmåga att finna vilt som variationer i förekomsten av vilt. Rent generellt
gäller att det för prov med stötande hundar krävs större vilttäthet än vid prov med stående
hundar.

Utsättning av fågel

Utsättning av fågel för provverksamhet bör endast göras för att förstärka en inom området
redan förekommande viltstam. Utsättningen ska ske på ett helt korrekt sätt och ingå som
ett led i det normala viltvårdsarbetet.
Etablering av fasan och/eller rapphöna inom områden där dessa viltarter inte förekommer
kräver mycket omfattande arbetsinsatser. Bland annat kan nämnas biotopförbättrande
arbeten, anläggning av remisser, byggande av utsättningsvoljärer, eventuella
övervintringsvoljärer, vinterutfodring, predatorkontroll. I första hand måste emellertid de
klimatiska förutsättningarna finnas för viltets långsiktiga överlevnad.

Inom stora delar av landet är detta inte fallet. Vidare gäller mycket stora krav på biotopen. I
fasan- och rapphönsbiotoper måste ingå en stor del odlingsmark. Andra väsentliga
biotopinslag är öppna ängs- och hagmarker, snåriga gärdesbackar och för fasanens del
sumpiga sjö- och åstränder med tät bladvass. Biotoper, som till större delen omfattar
höglänt mark, kalfjäll, myr- och mossmark samt rent skogslandskap - oavsett eventuella
kalhyggen - är helt förkastliga.
Oavsett när och i vilken avsikt utsättning av fågel sker skall fåglarna ha förutsättningar att
överleva. Fåglarna får inte i något sammanhang betraktas som förbrukningsmateriel.
Den fågel som sätts ut ska vara väl uppfödd och i utmärkt kondition. Fåglar får inte vara
yngre än tolv veckor vid prov-, träningstillfället. Fjäderdräkten ska vara fullt utvecklad.
Fågeln ska ha god flygförmåga, själv kunna finna föda, bala och även i övrigt ha en vild
fågels beteende.
Utsättning ska ske enligt den jaktetiska policy som fastställts av Svenska Jägareförbundet,
Svenska Kennelklubben, Sveriges Yrkesjägareförening, Sveriges Jordägareförbund samt
Lantbrukarnas Riksförbund. Detta innebär att tidsrammen för fasan ska vara minst 60
dagar, samt för änder och rapphöns minst 30 dagar. Vid träning gäller dock 30 dagar
även för fasan.
Transportlådor, tomma utsättningsburar eller burar med lockfåglar får inte finnas i marken
vid provtillfället. Detta gäller inte permanenta utsättningsvoljärer och motsvarande
anläggningar.
Dessa riktlinjer ska i tillämpliga delar iakttagas även vid träning av apporterande,
stående- och stötande fågelhundar.
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Apportör

Arrangör är skyldig att tillse att det inom arrangemangets ram finns tillgång till en särskild
apportör. Då målsättningen alltid är att varje fälld fågel ska anträffas kan en apportör sättas
in för att inte i onödan försena provets genomförande med extra tidskrävande eftersök.
Domaren avgör när en apportör ska sättas in. Sedan en apportör satts in kan provet
fortsätta.

Sammanfattning av SKKs Riktlinjer och Råd för utsättning av fågel för
jaktprov och träning med stående och stötande fågelhundar, samt
bestämmelser om apportör vid sådant prov
 I första hand ska hundarna prövas på sådana viltslag som naturligt förekommer i provterrängen och som lämpligen jagas med stående eller stötande fågelhundar
 Prov som grundas enbart på vilt som satts ut under innevarande jaktsäsong bör inte
förekomma
 Om utsättning av fågel skall ske - oavsett tidpunkt och syfte - får detta endast göras i
marker som har för det aktuella viltslaget lämplig biotop samt klimatiska
förutsättningar för viltets långsiktiga överlevnad. I tveksamma fall bör råd inhämtas
från expertis, t ex medlem av Sveriges Yrkesjägareförening eller av berörd
länsjaktvårdare inom SJF
 Fågel får inte vara yngre än tolv veckor vid provtillfället och ska komma från
flygvoljär eller motsvarande, för att i möjligaste mån ha en vild fågels beteende
 Utsättning ska ske enligt den jaktetiska policy som fastställts av Svenska
Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Sveriges Yrkesjägareförening, Sveriges
Jordägareförbund samt Lantbrukarnas Riksförbund. Detta innebär att tidsrammen för
fasan ska vara minst 60 dagar, samt för änder och rapphöns minst 30 dagar. Vid
träning gäller dock 30 dagar även för fasan.
 Transportlådor, tomma utsättningsburar eller burar med lockfåglar får inte finnas i
provmarken. Detta gäller inte permanenta utsättningsvoljärer eller motsvarande helt
fasta anläggningar
 En apportör som kan tilldelas särskilda arbetsuppgifter ska alltid finnas tillgänglig.
SKKs JhK 2011-04-07
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Anvisningar för Spanielmästerskap och Spanielderby

Spanielmästerskapet och Unghundsderbyt arrangeras årligen av SSRK. Mästerskapet arrangeras så
sent som möjligt under provsäsongen utan att för den skull riskera provets kvalitet.
Organisation och genomförande SSRK Hs är huvudansvarig och har det ekonomiska ansvaret för mästerskapen fr.o.m. 2004. Mästerskapen arrangeras av SSRK Hs utsedd arbetsgrupp. För organisation
och genomförande se Jaktprovsbestämmelserna för SM respektive Derby. Där finner du bland annat
regler för klassindelning, rätt att deltaga, lottningsförfarande samt priser och placering.
•

En arbetsgrupp skall utses

•

En mästerskapsannons skall införas i Apportören.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tillsättning av domare görs av Hs

En budget skall upprättas i samråd med Hs. Budgeten skall innehålla följande:
Intäkter: Anmälningsavgifter, sponsring, försäljning, m.m.
Kostnader: Domare, logi, förtäring, administration, kostnad för jakt, mm

Tänk på att ett mästerskap kräver fler funktionärer än ett vanligt prov, såsom flaggmän,
viltbärare m.m.
Erfarna eftersöksekipage skall finnas till hand under mästerskapen.
Tillse att Vandringspriserna finns på plats provdagarna!

Tillfråga någon som fotograferar under mästerskapen samt någon som skriver en artikel
om mästerskapen i Apportören

Resultaten skall skickas till SSRKs hemsida (gärna bilder också), Apportören samt SSRK Hs.
Viktigt att resultaten snabbt kommer ut på hemsidan!
En ekonomisk redogörelse lämnas efter provet. (Avstämning mot budgeten)

Priser
Huvudstyrelsens HP delas ut till vinnaren av Spanielderbyt, Cockermästare och AV-vinnare på spanielmästerskapet. Hederspriset är en graverad fickplunta. Hs har också tagit fram särskilda diplom till SM
och Derbyt. Placerade hundar erhåller inramade diplom. Övriga icke uteslutna hundar erhåller diplom.

Regler för tränings- och provaktiviteter inom SSRK under
den s.k. ”hundförbudstiden”

Lagen föreskriver
Jaktlagen § 6 har följande lydelse: Under tiden den 1 mars - den 20 augusti (den s k ”hundförbudstiden” - SSRK’s kommentar) skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i
marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under en sådan tillsyn att
de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
Regeringen får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet
får sådana föreskrifter innebära att hund ska hållas kopplad.

I Jaktförordningen § 16 finns följande tillägg till ovanstående:
Trots det som föreskrivs i § 6 första stycket jaktlagen får jakthundar som är lämpade för respektive
jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande
vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:
Hund som inte förföljer vilt (t ex retriever eller spaniel - SSRK’s kommentar), efter fågel, den 16 augusti - den 15 april. I Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län dock t o m den 30 april. Efter annat vilt den 21 augusti - den 28(29) februari eller
den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.

Förutom dessa regler finns lokala ordningsstadgor främst i tätort som föreskriver koppeltvång
under vissa förutsättningar.
.

Anvisningar rörande militanta och andra anti-jaktgrupperingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Då dessa gruppers egentliga syfte är att skapa uppmärksamhet kring sina aktioner, bör
strategin vara ”locket på”.
Gå inte ut med förhandsreklam om proven i lokala media.

Lägg inte ut vägbeskrivning på Internet och använd inte ”Jaktprov” på vägskyltarna.

Kom ihåg att i alla sammanhang framhålla den lagstadgade nytta hundarna gör vid eftersök
på skadat och skadeskjutet vilt samt deras betydelse för att hålla jaktetiken på en hög nivå.
Se till att reglerna för utsättning av vilt följs till punkt och pricka.

Utse någon i funktionärsstaben till ”diplomat” som kan föra klubbens talan om något inträffar
och som har förmågan att inte låta sig provoceras. Lika viktigt är det att lugna eventuella
upprörda känslor bland provdeltagare och åskådare.
Gör överhuvudtaget ingen stor sak av eventuella incidenter.

Försök att inte vara ensam vid konfrontation med sabotörerna, de uppträder vanligen minst
två tillsammans.
Tag bort eventuella vapen.

Läs igenom Svenska Jägareförbundet handling ”Att hantera jaktsabotage”.

