
	  
	  

SM I HUBERTUS FÖR SPANIEL 
 
Ansvarig för Hubertusproven 
Proven arrangeras av JIS, utsedd organisation ansvarar för provmark, provledning samt domare. 
 
Ändamål 
Att avhålla ett jaktprov, där hundföraren själv skjuter över sin hund, där hunden och förarens 
samarbete bedöms och där den jaktliga effektiviteten väger högst. 
 
Domare 
Proven skall dömas av två domare. 
 
Rätt att deltaga 
Svenskägd hund skall vara registrerad i SKK. 
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja tävlingsanmälan. Inga krav på 
provmeriter, men hund och förare skall ha den erfarenhet och kunskap som krävs för 
effektiv spanieljakt. 
 
Hundföraren skall inneha giltigt jaktkort och vapenlicens för det hagelvapen som används under 
provet, samt giltig ansvarförsäkring tex. medlemskap i Svenska jägareförbundet. 
Medlemskap i JIS ger rabatterad startavgift. 
Hund kan endast starta en gång under samma provtillfälle. 
 
Provupplägg 
Proven skall ske i relevant spanielterräng, ekipagen prövas som enkelsläpp. Hundföraren får ha 4 
patroner och egen hagelbössa. Hundföraren får fälla och ta in max 2 vilt. För att uppnå premiering 
skall hunden stöta och respektera vilt, vilt fällas och apporteras korrekt till hand på kommando. 
Ekipaget har max 30 min till första släpp. 
 
Domare kan om dålig vilttillgång, eller andra omständigheter, ge ekipaget ett nytt släpp. 
Ekipage som har genomfört ett godkänt släpp bör inte prövas igen. 
 
Om hund/hundförare begår diskvalificerande fel, kopplas hunden och provet avbryts. 
 
Bedömningsunderlag/domarvägledning 
Se, nedan för poängsättning. 
 
Helhetsintryck 
Domare skall lägga stor vikt på samlad prestation av hund och förare. Det skall vara jaktligt, effektivt 
arbete från hundens sida, men skall också tas hänsyn till samarbete, handling utav hunden, korrekt 
vapenhantering, skyttet och träffsäkerheten. 
  
Klassindelning 
Hubertusprov går som en klass 
Antal hundar 
Minst 8 hundar och max 16 hundar till prov 
  
Ras indelning 
AV för alla spanielvarianter 



  
Premiering 
Hund som visar tillräcklig kvalitet kan placeras som 1,2,3 eller 4e vinnare. Hund som uppvisar 
tillräcklig kvalitet men ej uppnått vinnarplacering kan premieras med diplom. Hund som det inte fällts 
vilt för kan inte premieras. 
  
POÄNGSÄTTNING 
 
Skyttet - jägarens skicklighet (Max 20 poäng) 
a) för varje fällt vilt med ett enda skott uppnås: + 10 poäng 
b) för varje fällt vilt med två skott uppnås: + 5 poäng 
c) för varje vilt, som hundförare/skytten avstår från att fälla dras -5 poäng om domaren/domarna 
anser att det var möjligt att fälla. Stor hänsyn till säkerheten skall dock tagas. 
d) för varje vilt som fälls och som inte apporters in till jägaren dras 10 poäng av. 
 
 Jägaren - Bedömning av jägaren (max 50 poäng) 
a) Jaktmässigt beteende, effektivitet: max 15 poäng 
b) Säkerhet och skicklighet: max 20 poäng 
c) Sportsmannaskap, uppförande: max 15 poäng 
  
Hunden - (Max 30 poäng) 
a) Samspel, jaktlig effektivitet: max 15 poäng 
b) Viltfinnarförmåga, stil, sök, viltbehandling, marktäckning: max 15 poäng 
 
Diskvalificerande fel 
 
Förare 
Dålig vapenhantering 
Ej lovligt vilt fälls 
Dåligt jaktligt uppförande 
  
Hund 
Hund som uppenbart går förbi vilt 
Hund som uppenbart skadat vilt 
Hund som är helt ur hand 
Hund som visar aggressivt beteende 
Hund som upprepade gånger stöter vilt utom skotthåll 
Hund som ger skall 
 
Den totala poängsumman till disposition för domarna utgör max 100 poäng. 


