
Regler för jaktprov på 
frilevande björn 

 
 
 

 

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 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 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 

http://www.skk.se/


ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera 

dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas 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. 

 

1. 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. 

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse 

att vistas på området 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 

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. 

 

4. 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. 

 

 

 

 

 

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, prov- eller 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.  
  

     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 
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.  

 

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 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till 

dessa föreskrifter. 

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 och beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund. 

 
 

Särskilda regler för jaktprov på frilevande björn. 

 
 
Provreglerna är fastställda av SKK för tiden 20170701 till och med 20200630. 
Prov enligt dessa regler är öppna för alla jakthundar. Reglerna har sitt ursprung i provverksamhet 
med syfte att vara vägledande för avel av Plotthundar. Av den anledningen äger endast 



Plotthundklubben genom sin specialklubb SSDV rätt att föreslå ändringar i samband med 
regelrevision. 
 
       Förutsättningar 
 
        Jakten på björn med drivande hund skiljer sig på många sätt mot övrig löshundjakt. Många av 
jakterna på björn med hund börjar med att någon observerat en björn eller hittat spår/spårtecken 
efter en björn. Hunden släpps därefter på björnspåret och ska självständigt ta an spåret även om det 
är mer än 8 timmar gammalt. En duktig hund korsar vattendrag och kan följa spåret i flera timmar 
och många km innan upptaget äntligen kommer. Det är inte ovanligt att hundarna väcker i spåret 
långt innan upptag. När björnen sedan är på benen så förföljer hunden den under skallgivning och 
driver eller skäller gång/ståndskall. Eftersom upptaget ofta kommer långt från spårstarten krävs det 
att hunden kan jobba med björnen under en längre tid för att jägaren ska lyckas skjuta den. Modet är 
en viktig egenskap och vid ståndskall skall hunden stå så nära att en ansmygande jägare kan avgöra 
var björnen befinner sig med ledning av hundens placering.  
Med tanke på framtida avel av björnhundar behövs ett verktyg för bedömning av björnhundar vid 
praktisk jakt. Då den låga tätheten av björn försvårar jaktprov med samma upplägg som för 
älghundar, stövare mm görs provet under praktisk jakt istället. På grund av att säkerheten inte 
möjliggör bedömning i fält av ståndskallssituationer görs bedömningen med hjälp av hundkamera, 
GPS och vittnesmål istället. Bedömningen skall göras av ett domarkollegium där man diskuterar 
genomförda prov och gör bedömningen utifrån bedömningsmallen för proven. Hundägaren äger 
rättigheten till filmmaterialet som efter bedömning skickas tillbaka till ägaren. 
 
 
 
 
§1 Ändamål 
 
Provets ändamål är att inom jaktetiska former bedöma hundars lämplighet och anlag för björnjakt, 
till vägledning för avelsarbetet. 
 
§2 Organisation  
a) Officiella jaktprov enligt dessa regler anordnas av Svenska specialklubben för drivande  
Vildsvinshundar SSDV genom sin rasklubb Svenska Plotthundklubben SPK 
b) Provet bedöms av ett kollegium av tre jaktprovsdomare godkända av SPK. 
c) Domarna ska vara medlemmar i SPK och auktoriseras av SPKs styrelse.  
d) Provledare och kassör administrerar anmälningar och registrerar provverksamheten. 
 
§3 Rätt att delta 
Provet är öppet för alla jakthundraser anslutna till SKK.  
För att få starta hunden på et björnprov ska hunden ha uppnått en ålder av 18 månader. 
Hund kan endast anmälas till en start per kalenderdag. 
 
§4 Krav på medlemskap 
Hundägare och hundförare bosatt i Sverige ska vara medlem i SKK-organisationen. 
Hundägare och hundförare bosatt utanför Sverige ska vara medlem i SKK-organisationen eller 
motsvarande erkänd utländsk kennelklubb. 
 
§5 Registreringskrav 
Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK eller inneha av SKK utfärdad 
Tävlingslicens. 
Oregistrerad hund ska ha en av SKK utfärdad Tävlingslicens samt vara ägarregistrerad i SKK. 



Utlandsägd hund ska vara registrerad i erkänd utländsk kennelklubb eller inneha av SKK utfärdad 
Tävlingslicens. 
 
§6 Hinder för deltagande 
a) Hund som vid två separata tillfällen visat överdriven eller ihållande aggressivitet mot vilt, 
människor eller andra hundar. 
b) Hund som har oläkta sår, visar hälta eller fysisk skada som kan nedsätta dess arbetsförmåga. 
 
§7 Kamerautrustning 
Det åligger hundägaren att kamerautrustning som sitter på hunden inte hindrar eller skadar hunden 
vid användning. Tid och datuminställning på kameran ska vara korrekt för att underlätta 
bedömningen.  

 
§8 Anmälan och avgift 
Senast två veckor innan tänkt provdatum ska hunden anmälas för prov och avgiften betalas in till 
Svenska Plotthundklubben. Protokoll med provnummer skickas därefter till hundägaren. När hunden 
ska startas på prov ska hundägaren via sms. anmäla hunden för start samma dag och innan hunden 
släpps på björnspåret. 
Ej utnyttjade prov förfaller efter årsskiftet och anmälningsavgiften återbetalas ej. 
Efter genomfört prov ska protokoll fil från hundkamera och GPS-fil. skickas till provledaren 
 
 
 
 
 
§9 Provform 
 
Löshundprov 
 
Tillvägagångssätt Jaktprov 
Hundägare anmäler hunden för jaktprov på björn senast 2 veckor innan tänkt prov datum och betalar 
anmälningsavgiften. Provledaren skickar därefter ett provprotokoll till hundägaren med provnummer 
ifyllt. Den dagen när ett bra provtillfälle dyker upp, t e x björn observeras av grannjaktlaget, skickar 
hundägaren ett sms. till provledaren att man vill starta sin hund på björnprov samt plats. Hunden 
utrustas med GPS-pejl och hundkamera, med vilken hunden filmas innan den släpps i spåret. Om en 
till hund ansluter räknas inte den tiden den andra hunden deltar i jakten. Efter avslutad jakt/prov 
fyller hundföraren, jaktledaren i provprotokollet och signerar tillsammans med två vittnen från 
jakten. Filmen, nerladdad GPS-fil. från hundens halsband samt protokollet skickas sedan till 
provledaren. Materialet utvärderas av domarkollegiet och jaktprovet prissätts efter att bedömning är 
utförd.  
 

 

 
§10 Anvisningar för hundförare 
Hundföraren och jaktledaren ska i stort känna till dessa jaktprovsregler. 
Hundförare ska innan släpp filma hunden med hundkameran och avläsningen från chipläsaren eller 
tatueringen i örat och utan att stänga av kameran därefter släppa hunden på björnspåret. Filen från 
hundkameran får inte på något sätt redigeras utan ska oklippt skickas för bedömning efter jakten. 
 
§11 Jaktledares skyldighet efter jakten 
Efter genomförd jakt ska hundförare tillsammans med jaktledare fylla i protokollet sanningsenligt och 
därefter ska jaktledaren samt två vittnen signera protokollet. 



 
§12 ID kontroll 
Det åligger hundägaren att tillhanda hålla chipavläsare om hunden är chipmärkt, hundens ID-
nummer noteras i protokollet. 
 
§13 Bedömning 
Jaktprov på frilevande björn bedöms under jakt med uppgifter från ifyllt protokoll och genom 
granskning av film från hundkameran tillsammans med GPS-filen från hunden. 
Provet avser att pröva hundens vilja och förmåga att självständigt ta an ett anvisat björnspår. 
Därefter ska hunden resa björnen, driva och skälla gångstånd/ståndskall på björnen. Om björnen 
träar kan inte hundarnas arbete bedömas eftersom modet inte prövas i samma utsträckning som vid 
ståndskall på marken. För godkänt prov får hunden inte lämna björnen för att söka förarstöd eller 
jaga annat vilt. Björnen måste vid något tillfälle synas på kameran för att arbetet ska kunna bedömas.  

 

 
§14 Föremål för bedömning 
Följande egenskaper ska bedömas under jaktprovet: 
a) Slagarbete 
b) Jaktarbete (gångstånd och ståndskall) 
c) Mod/Ståndarbete 
d) Skall och skallmarkering 
 
 
 
 
a) Slagarbete 
Max 6 poäng 
Avser prövning av hundens förmåga att följa björnens spår till upptaget. Hunden ska utan dröjsmål 
självständigt ta an anvisat björnspår och resa björnen. Om hunden självmant simmar över vattendrag 
under spårarbetet ska det noteras. Spårarbete längs med väg under längre sträckor likaså. Avståndet 
mäts från släpp till upptag (björnen syns i bild). 
 

Poäng Arbete 

1-2 poäng Hund spårar mindre än 1km innan upptag 
3-4 poäng Hund spårar mer än 1km innan upptag 
5 poäng Hund spårar mindre än 2km innan upptag 
6 poäng Hund spårar mer än 2km innan upptag 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Jaktarbete (gångstånd/ståndskall) 
Max 6 poäng 
Avser prövning av hundens jaktarbete. Drev räknas inte eftersom det inte testar hunden mod på 
samma sätt som gångstånd/ståndskall. För att det ska räknas som gångstånd ska björnen synas i bild 
på hundkameran under förföljande. Slagarbete räknas inte in i jaktarbete.  
 



Poäng Arbete 

1-2 poäng Jaktarbete minst 30 min 
3-4 poäng Jaktarbete minst 1 h 
5-6 poäng Jaktarbete 2h eller mer 

 
 
c) Mod/Ståndarbete 
Max 6 poäng 
Avser att pröva hundens förmåga att skälla ståndskall på ett sådant avstånd till björnen att björnen 
kan lokaliseras av jägaren på ståndskallet. Vid arbete i väldigt tät terräng ska hänsyn tas till det i 
bedömningen av filmen från hundkameran. 
 

Poäng Arbete 

1-2 poäng Hund ståndar på så långt avstånd att björnen bara syns i bild vid enstaka tillfällen. 
3-4 poäng Hund visar bra mod och det råder ingen tvekan om var björnen befinner sig på 

ståndet. 
5-6 poäng Hund ståndar på mycket kort avstånd och arbetar aktivt med björnen. 

 
d) Skall och skallmarkering 
Max 6 poäng 

Poäng Arbete 

1-2 poäng Hund skäller glest och/eller långa skalluppehåll vid kontakt med björnen. 
3-4 poäng Hund skäller tätt med korta skalluppehåll vid kontakt med björnen. 
5-6 poäng Hund skäller tätt utan skalluppehåll vid kontakt med björnen. 

 
§15 Prisnivåer 

Pris Bedömning 

0:a Materialet från filmen eller vittnesmål ger ingen information om att hund jagar björn. 
3:e pris  Jaktarbete minst 30 min 
2:a pris Jaktarbete minst 1 h och minst 16 poäng. 
1:a pris Jaktarbete 2 h eller mer och över 16 poäng. 

 
 
§16 Protest 
 
Provresultatet kan ändras i följande fall 
 
a) Om fel av teknisk art begåtts. 
b) Om hunden inte ägt rätt att deltaga enligt gällande regler 
 
Deltagaren kan således inte protestera mot domarnas uppfattning och fria skön. 
 
Frågan om ändring av domslut prövas: 
 
1. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrande resultatet. 
 
2. Efter anmälan från provledningen eller från domare som fattat beslutet. 
 
3. Efter beslut av arrangör att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut. 
 



Protest mot domslut ska vara skriftligt. Den ska lämnas till arrangören inom två dagar från det datum 
som den klandrande resultatet meddelades och vara åtföljt av protestavgift, motsvarande lika med 
anmälningsavgiften. 
 
Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta, eller om protesten inte är åtföljd 
av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av arrangören. 
 
Beslut rörande protest kan överklagas till SSDVs styrelse. Överklagandet ska ske skriftligt ovh ska ha 
inkommit till SSDVs styrelse senast två veckor efter det att arrangören har meddelat beslut. 
 
Vid avslag från SSDVs styrelse äger den överklagande rätt att överklaga till SKKs Jakthundkommitté 
inom 30 dagar från det att SSDVs styrelse meddelat sitt beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


