REGLER FÖR SM I HUBERTUS FÖR SPANIELS
Beslutade av JiS styrelse 2018-09-05

MÅLSÄTTNING
SM i Hubertus är ett jaktprov för jägare med spaniels och har som mål att främja och belysa
jaktens anda genom en tävling på hög nivå med särskild uppmärksamhet på jaktlig
effektivitet, säkerhet och samarbete mellan hund och jägare.

1 - ORGANISATION
1.1

Provet arrangeras av JIS (Jaktspaniels i Sverige). Utsedd
organisation/provkommitté ansvarar för provmark, provledning samt domare.
Provet ska dömas av 2 domare.

1.2

SM i Hubertus går som en klass (AV) för alla spanielvarianter.

1.3

Antal tävlade. Minst 8 ekipage och max 16 ekipage.

1.4

I inbjudan ska arrangören meddela namnen på domarna, vilken typ av mark
och växtlighet som finns där tävlingen kommer att äga rum samt specificera
vilken typ av vilt som kan skjutas under provet. Inbjudan bör publiceras 2
månader innan tävlingen.

2 - DELTAGANDE
2.1

Svenskägd hund skall vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja
tävlingsanmälan.

2.2

Inga krav på provmeriter, men hund och förare skall ha den erfarenhet och
kunskap som krävs för effektiv spanieljakt.

2.3

Hundföraren skall inneha giltigt jaktkort och vapenlicens för det hagelvapen
(endast brytvapen utan rem) som används under provet, samt giltig
ansvarsförsäkring tex. medlemskap i Svenska Jägareförbundet.

2.4

Hund tillika förare kan endast starta en gång under samma provtillfälle. Om det
är under 8 anmälda ekipage kan JiS styrelse ge dispens för att förare får starta
med ytterligare en hund.
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3 – MARKVÄRD/PROVLEDARE/JAKTLEDARE
3.1

En person med god kännedom om provmarken och jakt över spaniels.

3.2

Markvärden/provledaren/jaktledaren har följande uppgifter:

3.3

a)

Att följa med domarna och att guida dessa på marken.

b)

Att, innan varje ekipage startar, visa domarna markområdet som de
tävlande ska jaga i och att påminna jägaren om vilken typ av vilt som är
tillåtet under tävlingen

c)

Att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för ett gott genomförande
av provet, övervaka korrektheten och den strikta efterlevnaden av
bestämmelserna och programmet;

d)

Att som första instans lösa eventuella skriftliga protester, enligt punkt 14.

e)

Att sammanställa resultatet efter provets slut och presentera det för
deltagarna.

Markvärden/provledaren/jaktledaren samarbetar i praktiken med domarna,
men har ingen behörighet med avseende på den slutliga bedömningen.

4 – ANMÄLNINGAR
4.1

Anmälningsavgifterna per tävlande fastställs av JiS. Medlemskap i JIS ger
rabatterad startavgift.

4.2

Turordningen för provet kommer att ske genom lottdragning på morgonen
innan start.

4.3

Vid överanmälning ska lottning ske direkt efter anmälningstid gått ut. Fjolårets
SM-vinnare samt eventuell svensk vinnare av VM har garanterad plats och
undantas lottning.

4.4

I anmälan ska följande information finnas med:
- Jägarens namn
- Hundens namn, ras, kön, födelsedatum och registreringsnummer

5 – HINDER FÖR DELTAGANDE
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5.1

De tävlande får inte använda tikar som löper, hundar som biter eller har
smittsamma sjukdomar. I övrigt gäller SKK’s allmänna regler, se 13.

6 -UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE
6.1

Jägaren, ensam med sin hund, gör en runda på 30 (trettio) minuter.
Om domarna anser ekipaget färdigbedömt kan tiden minskas till 20 minuter.

6.2

Provet skall ske i relevant spanielterräng, ekipagen prövas i enkelsläpp.

6.3

Markvärd/Provledare/Jaktledare kommer så långt det är möjligt att ge varje
tävlande ett markområde som tillåter en runda utan avbrott. Den tävlande har
rätt att välja det markområde som denne ska söka av, inom de angivna
gränserna.

6.4

Om domarna emellertid anser att det inte finns något mer användbart
markområde innan rundan är slut, räknas den tid som behövs för förflyttning
inte med i den rundan.

6.5

Om hund/hundförare begår diskvalificerande fel, kopplas hunden och provet
avbryts.

6.6

Jägaren måste medföra minst sex patroner, men kan endast använda fyra
patroner.

6.7

Jägaren kan skjuta och lägga i bagen högst två stycken vilt av de godkända
arterna.

6.8

Om jägaren har skjutit ett vilt utan att hitta det, får denne endast en gång
avbryta eftersöket för att försöka skjuta och lägga de två erforderliga vilten i
bagen. Domarna kommer dock noggrant att beakta förlusten av det
skadeskjutna viltet. Om den tävlande efter denna första förlust av skadeskjutet
vilt, återigen skadeskjuter ett annat vilt, då måste jägaren hämta det innan
denne kan skjuta annat vilt.

6.9

Om jägaren har lagt två stycken vilt i bagen och fortfarande har patroner kvar,
kan jägaren inte använda dem, men ska fortsätta sin runda med laddat gevär
för att ge domarna möjlighet att bedöma utförandet av jägarens vidare
jaktinsats.

7 - AVBRYTANDE AV RUNDAN – DISKVALIFICERING
7.1

Om den tävlande skjuter ett otillåtet vilt kommer denne att diskvalificeras. Det
är även diskvalificerande om hunden tar oskadat vilt i legan.

7.2

Domarna kan bryta rundan och diskvalificera den tävlande om dennes
beteende och vapenhantering är farligt, antingen för sig själv eller för de andra.
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7.3

Om jägaren skjuter ett godkänt vilt som inte är producerat av hunden kan
denne bara få några poäng som motsvarar ”tillräckligt”, vad gäller
bedömningen av jägaren enligt punkt 9.8, på grund av dennes brist på
sportsmannaanda.
Vidare, om jägaren skjuter och lägger viltet i bagen kan denne inte få poäng för
detta enligt "Skytte, jägarens förmåga”, punkt 8.1 a) och b). (10p)

7.4

Vid exceptionella naturkatastrofer och vid dåligt väder som förhindrar
jaktaktiviteten enligt lokal lagstiftning kan rundan avbrytas och tävlingen ställas
in med en åtgärd som fattas av domarna tillsammans med
markvärd/provledare/jaktledare.

7.5

Övriga diskvalificerande fel:
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 upprepade skall under jakten

8 - POÄNG
För att fastställa de tävlandes poäng ska domarna bedöma följande delar:
8.1

Skytte: jägarens förmåga (högst 20 poäng)
a)

förutsatt att viltet producerats av spanieln, för varje skott och vilt lagt i
bagen med endast ett skott får jägaren + 10 poäng

b)

förutsatt att viltet har producerats av spanieln, för varje skott och vilt lagt
i bagen med två skott får jägaren + 5 poäng

c)

för varje vilt som har missats med ett eller två skott, kommer 5 poäng att
dras av.

d)

för varje vilt som har skjutits (fallit död eller skadat) och som inte har
lagts i bagen, kommer 10 poäng att dras av.

8.2

Dessutom har domarna högst 50 poäng som kan tilldelas jägarens effektivitet
enligt det som avses i punkt 9.

8.3

Slutligen har domarna högst 30 poäng för bedömning av hundens arbete,
enligt det som avses i 9.

8.4

Domarna har högst 100 poäng att dela ut till varje ekipage.
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9 – BEDÖMNINGGRUNDER OCH POÄNGSÄTTNING
9.1

Med målsättningen att bedömningen ska vara enhetlig och för att betona den
jaktliga effektiviteten måste följande regler särskilt beaktas:
a)

de tävlande måste avsluta sin tävlingsrunda, utom i de fall som avses i
punkt 7. Baserat på den förmåga och det beteende som den tävlande
har uppvisat under provet kan domarna tilldela högst 50 poäng;

b)

högst 30 poäng kan tilldelas för hundens arbete, som måste anses vara
sekundärt till jägarens prestation.

c)

antalet tilldelade poäng för antal skjutet vilt är resultatet av en numerisk
summa, utan någon annan övervägning och bedömning (max 20p)

9.2

De olika bedömningarna av poäng som ska tilldelas enligt a), b) och c) måste
vara absolut separerade; de får inte påverka varandra

9.3

Utvärdering av jägaren
För bedömning av den tävlandes beteende under provrundan har domarna
högst 50 (femtio) poäng att tilldela enligt nedan:
a) Jaktmässigt beteende, uppförande och effektivitet: högst 15 poäng
b) Säkerhet och skicklighet: högst 20 poäng
c) Sportsmannaanda: högst 15 poäng.

9.3.1

Jaktmässigt beteende, uppförande och effektivitet
avser den tävlandes beteende när det gäller efterlevnad av jaktregler och hur
miljön respekteras (ekologisk jägare).
I synnerhet ska följande beteenderegler betraktas vederbörligen:
−

den tävlande måste när som helst kunna bedöma avståndet från
vägar och byggnader i syfte att få till stånd en säker och effektiv jakt.

−

den tävlande måste ha en tillräcklig känsla av respekt för andras mark
och egendom, då jakt i allmänhet utövas på andras markområden,
med beaktande av hur noggrant den tävlande försöker undvika
eventuell fara för sig själv eller andra

−

underlåtenhet av den tävlande att samla in patroner kommer att
bedömas av domarna som ett kritiskt fel.

−

förhållandet som jägaren etablerar med hunden och hur jägaren
hanterar det kommer att utvärderas. Eventuell reaktion vid fel
begångna av jägaren, eller hundens fel, kommer att utvärderas.
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9.3.2

Säkerhet och skicklighet
innebär att säkerhetsbestämmelserna följs under provets gång för att inte
skada sig själv och andra, och all jaktlig erfarenhet som används för det bästa
resultatet i tävlingsrundan. I synnerhet kommer följande beteenderegler att
betraktas noga:

9.3.3

−

sättet på vilket hagelvapnet bärs, ensam eller i närheten av domare
eller tävlingspersonal och publik kommer att utvärderas.

−

det anses vara ett klandervärt fel att ständigt bära vapnet i skjutläge
med fingret på avtryckaren.

−

sättet att närma sig och möta hinder eller andra osäkra markförhållanden, och att vid behov, bryta och ladda ur vapnet och
kontrollera piporna kommer att utvärderas

−

att använda hagelvapnet för att jaga bort vilt från buskarna betraktas
som felaktigt

−

i enlighet med svårigheterna utvärderas uppträdandet hos den
tävlande som för att snabbt hitta vilt bestämmer sig för att utföra sin
provrunda på ett skogsområde eller i svår terräng

−

lämpligheten för den typ av patron och hagelvapen som jägaren avser
att använda, med hänsyn till det vilt som jagas.

Sportsmannaanda
innebär jägarens beteende i förhållande till dennes hund och viltet. I synnerhet
betraktas följande beteenden:
−

uppförandet för den tävlande, som efter att ha skadeskjutit ett vilt
avbryter eftersöket för att skjuta och hämta in de nödvändiga två
vilten, och inte förrän senare hämtar in det första viltet, betraktas
negativt

−

uppförandet gentemot domarna, organisatörerna och andra tävlande
utvärderas

−

det anses vara ett allvarligt fel att skjuta mot vilt som befinner sig utom
skotthåll samt mot vilt som rör sig mot åskådare och allmänheten

−

domarna kommer att undersöka i vilket skick det inhämtade viltet
återfinns, för att verifiera att det inte är skadat av hunden.
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9.4

Om ett skadat vilt, eller vilt skadat av en annan tävlande, inhämtas av hunden,
görs endast en bedömning av hundens uppförande. Detta vilt ska inte läggas i
bagen av den tävlande, men ska lämnas till tävlingspersonalen på
markområdet och detta vilt kommer inte att räknas in för det antal som krävs.

9.5

Domarna måste vara speciellt uppmärksamma på jakttekniken, som
samarbetet mellan den tävlande och dennes hund, förmågan att välja det bästa
markområdet för att snabbt hitta vilt, att iaktta största möjliga tystnad under
tävlingsrundan i syfte att närma sig viltet på bästa sätt.

9.6

Utöver dessa regler, som ska anses vara allmänna, måste domarna, för bästa
resultat av tävlingsrundan, överväga de bästa teknikerna att använda i
förhållande till tävlingsplatsen, de atmosfäriska förhållandena, markområdets
beskaffenhet och viltet som borde hittas.

9.7

UTVÄRDERING AV HUNDEN
När det gäller tilldelningen av 30 (trettio) poäng som står till förfogande för
domarna för att utvärdera hundens arbete, bedöms hunden enligt följande
regler i förhållande till en normal jaktinsats.

9.7.1

Uppfostransaspekter
Domarna kommer att bedöma, med högst 15 poäng, det goda förhållandet
mellan jägaren och dennes hund; speciellt kommer kvaliteten på hundens
uppfostran, dess lydnad och dess effektivitet, regelbundenheten i dess
sökande, dess stillastående i början på rundan och vid tidpunkten för skottet,
dess markeringsförmåga, vilthantering, dess respekt för viltet, päls eller fjäder,
även om det inte har producerats av spanieln, bedömas.

9.7.2

Naturliga kvaliteter
På samma sätt bedömer domarna, med högst 15 poäng, hundens kvaliteter.
Viltfinnarförmåga, stil, sök, viltbehandling, marktäckning och allmänt beteende.

9.8

BEDÖMNINGSPARAMETRAR
I syfte att harmonisera bedömningarna kommer domarna att observera
följande parameter för utvärderingspoäng för kvalifikationerna.

JÄGARE (max 50 p)
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HUND (max 30 p)

OTILLRÄCKLIG

0–10

0–4

TILLRÄCKLIG

11–15

5–10

GOD

16–29

11–15

MYCKET GOD

30–40

16–25

UTMÄRKT

41–50

26–30

10 – PLACERINGAR
10.1

Placeringar kan endast tilldelas en tävlande som har erhållit minst 60 poäng
och har skjutit och lagt minst ett vilt i bagen.

10.2

Placering 1-3 måste utses och kan inte delas. Vid lika poäng kommer fördel att
ges den tävlande som har bäst resultat i bedömningen som jägare.
Om likheten kvarstår kommer fördel att ges den tävlande som har uppnått det
bästa resultatet för bedömning av dennes hund.

11 – PROTESTER
11.1

Domslut kan ändras i följande fall:
a) Om fel av teknisk art begåtts.
b) Om ekipaget inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.

11.2

Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.

11.3

Protest mot domslut skall vara skriftlig. Den skall lämnas till
markvärd/provledare/jaktledare innan provet avslutas samma dag som det
klandrande domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift
motsvarande dubbel anmälningsavgift.

11.4

Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om
protesten inte är åtföljd av fastställd protestavgift, skall protesten omedelbart
avvisas.

11.5

Markvärd/provledare/jaktledare avgör efter hörande av domaren om protesten
kan anses befogad.

11.6

Godkänns protesten utgår ekipaget ur placeringslistan och anmälningsavgiften
återbetalas tillsammans med protestavgiften.

11.7

Tillkännagivandet av resultaten skjuts upp tills besluten meddelas.
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12 - ALLMÄNHETEN (PUBLIK)
Allmänheten (publiken) som bevistar tävlingen måste uppföra sig korrekt utan att störa
tävlingsförloppet och utan att tydligt uttrycka någon bedömning, måste följa instruktioner som
från tid till annan kan utfärdas av de markvärd/provledare, domare, arrangörerna och den
utsedda personalen. Vid överträdelse kommer den aktuella personen att avvisas från
tävlingsområdet.

13 - SKKs Allmänna Regler
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 2017-01-01 t o m 2021-12-31. 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.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av
myndighet.
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 SKKorganisationen.
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
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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.
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-,
tävlings- eller 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.
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.
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Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att
vistas på området dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa
(kennelhosta).
ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning. IDmärkningen 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 arrangörenskyldig att tillhandahålla avläsare. Kontroll av ID-märkning kan
ske.
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.
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.
Oacceptabelt beteende
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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, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Rapporterad hund kan avvisas från området.
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-, tävlingsoch
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.
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.
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.
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.
Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans
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I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.
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.
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.
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.

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.
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Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna
inom SKK-organisationen 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.
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.
• 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
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