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Regler för eftersöksprov på vildsvin 
 

Fastställda att gälla från och med 2013-07-01 till och med 2017-06-30 

 

Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 

 

Dessa regler är fastställda att gälla från och med 2013-07-01 till och med 

2017-06-30. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller 

FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se) 

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov 

och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK 

anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna klubbar. 

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt regler som 

utfärdats av myndighet. 

 

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar 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 prov, 

utställning eller tävling 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 vid utställning.  

Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 

 

Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av 

nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller 

tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte 

delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta 

med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att 

utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, 

innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar 

för att hund vid utställning, prov eller tävling inte visas/förs av person som är utesluten, 

avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller inneha djur. 

http://www.skk.se/
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Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av 

person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller 

låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta. 

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 hund ska vara vaccinerad 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- 

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 officiell utställning, officiellt prov eller tävling 

(gäller även blandras och oregistrerad hund). 

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som 

uppfyller ISO-standard 11784 och 11785. 

Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens 

arrangemang. 

Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund 

oavsett om arrangören beslutat om tatuering. 

 

3. Ansvar 

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under 

det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter. 

Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare 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 eller klubborganiserad 

aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på 

särskild blankett, rapporteras till SKK. 
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 Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller 

tävlingsledare, domare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. Det åligger 

arrangören att tillse 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 eller tävling. Detsamma 

gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling 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 

Hundar som under utställning, prov, tävling 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 kan avvisas från området. 

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer 

Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till 

SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet 

visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten 

finns tillgänglig vid arrangemanget. 

Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller 

tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. 

  

6.  Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar 

Mentalitet 

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till 

mentaliteten, äger inte rätt att delta.         

                                                                                                                                                                                                                      

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. 
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Dräktig tik och valptik  

Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 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 prov, tävling eller utställning och inte 

heller införas på provområdet. 

 

Öronkuperade hundar 
Födda före 1 januari 2008: 

 

- Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt är 

fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på utställning, 

prov, tävling eller mentalbeskrivning. 

- Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på 

utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning. 

Födda 1 januari 2008 eller senare: 

 

- Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, 

tävling och mentalbeskrivning. 

- Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta 

på utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning. 

 

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång 

svans 
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, prov, tävling och 

 mentalbeskrivning. 

- 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, prov, tävling och 

 mentalbeskrivning. 

- Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där 

 svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska skäl  

 som anges ovan, får inte delta på utställning, prov eller tävling. Däremot får den delta  

 på mentalbeskrivning. 
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Födda 1 januari 2008 eller senare: 

 

Prov, tävling och mentalbeskrivning 

- 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 mentalbeskrivning. 

- Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta 

 på prov, tävling eller mentalbeskrivning. 

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, prov, tävling eller mentalbeskrivning. 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. 

Doping av hund regleras av Statens Jordbruksvers föreskrifter och allmänna råd om 

träning och tävlade med djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till 

dessa föreskrifter. 

Därutöver återfinns detaljerna 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. 

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 eller 

tävling. 

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. 

Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt 

dopingreglemente för hund. 

Kastrerad hanhund / tik 
 

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling 

eller utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det 

genom intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna regler (utfärdat 

före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt 

utvecklade och belägna testiklar före operationen.   
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Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande 

vid prov, tävling eller utställning.                                                                                                                       

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling 

medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för 

hund. 

 

 

Särskilda regler för eftersöksprov på vildsvin 
 

 

§ 1 Ändamål 

 

Provets ändamål är att bedöma deltagande hundars och förares lämplighet vid eftersök av 

skadat eller dött vildsvin samt att stimulera intresset för utbildning av sådana ekipage för 

praktiskt bruk. 

 

 

§ 2 Organisation 

 

Officiella prov enligt dessa regler arrangeras av Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) 

 

Anmälan och avgift 

Anmälningstid och avgift fastställs av arrangören. 

 

Stambokföring av resultat 

Resultat från prov ska av specialklubben skickas in till SKK på därför avsedd resultatlista. 

 

Provledare 

 

1. Provledaren ansvarar tillsammans med tjänstgörande domare för att proven anordnas 

enligt gällande regler. 

 

2. Provledaren ansvarar för provens praktiska genomförande samt redovisningen av 

dessa.  

 

Domare 

 

Vid bedömningen tillämpas en- eller tvådomarsystem. 

 

1. Domare ska vara medlem i SKK-organisationen. 

 

2. Domare ska vara auktoriserad av SvSHK för Eftersöksprov på vildsvin. 

 

3. Domare får inte bedöma hund, som denne äger/ägt eller är/varit delägare i eller tränat 

de senaste sex månaderna. 

 

4. Domare får inte bedöma hund som ägs av någon i domarens hushåll. 
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§ 3 Rätt att delta 

 

Deltagande hund ska vara registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk kennelklubb 

alternativt inneha en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK 

 

Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd 

hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. 

 

I de fall ovanstående krav inte uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. 

 

Om deltagande hund befinns vara kryptorchid ska detta antecknas i resultatlistan. 

 

Medlemskap 

 

Hundens ägare och förare ska vara medlem i SKK-organisationen eller i erkänd utländsk 

kennelklubb i det land där hundägaren föraren är bosatt. 

 

I provet får ej deltaga: 

 

a. Hund som tidigare godkänts vid denna provform äger inte rätt att starta ytterligare 

gånger. 

 

b. Hund som inte uppnått 24 månaders ålder. 

 

 

 

§ 4 Provformer 

 

Följande provformer förekommer: 

 

A. Hunden förs i lina från startplatsen (skottplatsen) till spårslutet. 

 

B. Hunden förs i lina från startplatsen till cirka 100 meter från spårslutet där hunden 

släpps för att därefter självständigt spåra fram till spårslutet och där avge ståndskall 

(totverbellen) eller rapportera till föraren (totverweisen). 

 

C. Föraren medför två hundar varav den ena spårar i lina och den andra medföljer för att i 

spårets slutskede släppas och då agera som ställande hund med ståndskall. 

 

Föraren ska vid anmälan till provet meddela vilken provform (A – C) anmälan avser. 
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§ 5 Provets uppläggning och genomförande 

 

a. Terräng 

 

Provet ska genomföras i terräng där vildsvin normalt förekommer och ska innehålla täta 

buskage eller liknande där påskjutet eller på annat sätt skadat vildsvin kan tänkas ta skydd 

undan en eventuell förföljare. 

 

b. Spåret 

 

Rekognosering och markering av spåret ska ske före spårläggning. 

 

Avstånden mellan spåren bör vara minst 300 meter och får inte korsa trafikerad landsväg. 

 

Spåret ska börja på öppen plats och därefter leda in i omväxlande terräng som bland annat 

innehåller täta partier med exempelvis buskage och/eller granplantering. 

 

Spårets längd ska vara cirka 1000 meter långt och ska i huvudsak läggas i medvind. 

 

c. Spårets markering 

 

Markering av spåret ska göras så att det endast kan lokaliseras av domare/spårläggare. 

 

d. Spårläggning 

 

Spåret ska vara nattgammalt före hundens start. Spåret ska läggas med hjälp av spårläggarskor 

(färska klövar) och 0,2 liter svinblod. Spårläggarkäpp eller stänkflaska ska användas. 

Tidpunkt noteras när spårläggningen påbörjas. 

 

Spårläggningen ska utföras enligt särskilt utarbetade anvisningar och ska alltid omfatta 

följande delmoment.  

 

Spårbörjan ska endast vara markerad genom att den yta om 25 x 25 meter där skottplatsen 

antas vara ska vara utmärkt. Mindre kroppsfragment från vildsvin placeras ut samt någon 

droppe blod stänks ut. 

 

Spåret ska i huvudsak läggas i medvind. I spårets början och på ytterligare två sträckor av 

spåret ska göras uppehåll med blodningen om vardera cirka 50 – 75 meter. 

 

Spåret ska också innehålla en så kallad återgång där spårläggaren går tillbaka i spåret cirka 15 

meter utan ytterligare blodning för att där vinkla av från spåret med ytterligare ett 

bloduppehåll på cirka 15 meter. 

 

Efter cirka 850 meter ska spåret beskriva en så kallad ”metkrok” där vildsvinet antas ha gjort 

en tillbakagående rörelse för att där inta sårlega och i motvind kunna bevaka eventuella 

förföljare. 

 

Sårlegan ska placeras i svårtillgänglig terräng och en mindre mängd blod ska stänkas i legan.  
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Cirka 100 meter från spårets slut ska markering finnas för skottprövning som ska ske med 

hagelvapen eller 9 mm startpistol med knallammunition. 

 

Vid spårets slut ska en oberedd hud från vildsvin samt huvud och klövar från vildsvin placeras 

och arrangeras så att det efterliknar ett vildsvin. 

 

 

§ 6 Föraren 

 

Vid start anvisas föraren ett område om cirka 25 x 25 meter inom vilket skottplats och spårets 

början återfinns. Föraren ska utföra skottplatsundersökning samt fortlöpande till 

domaren/domarna rapportera iakttagelser efter spåret som kan vara av värde för ett 

framgångsrikt eftersök. 

 

Föraren ska vid behov aktivt stödja sin hund så att eftersöket blir så effektivt som möjligt.  

 

Cirka 100 meter före spårets slut arrangeras skottprövning enligt följande. 

 

Föraren stannar, sätter eller lägger hunden på anvisad plats (kopplad eller okopplad) varefter 

hagelskott lossas cirka 15 meter från hunden och i spårets riktning. Därefter fullföljs 

spårarbetet fram till spårets slut (provform A).  

 

Om föraren meddelat att han önskar släppa den spårande hunden (provform B) alternativt 

medförd löshund (provform C) efter skottprövning, ska hunden självständigt spåra fram till 

spårslutet och där skälla ståndskall (totverbellen) eller rapportera till föraren (totverweisen). 

 

 

§ 7 Anvisningar för bedömning 

 

Vid bedömning ska ekipagets samlade förmåga att lösa förekommande svårigheter betonas. 

Således ska i protokollet alltid antecknas förarens meddelade iakttagelser på skottplatsen samt 

under spårarbetet samt hur hund och förare samarbetar. Särskilt ska noteras hur hund och 

förare löser förekommande svårigheter vid sträckor med bloduppehåll, återgång med vinkel, 

vid sårlega samt hundens uppträdande vid spårslutet. 

 

Föremål för bedömning: 

 

- Hundens förmåga att följa spåret och tillsammans med föraren lösa förekommande 

svårigheter. 

 

- Hundens sätt att markera om den följer spåret. 

 

- Hundens sätt att markera sårlega. 

 

- Hundens tempo och motivation för uppgiften. 

 

- Hundens reaktion vid skottlossning. 

 

- Hundens reaktion vid spårslutet med vildsvinshud mm (rädsla, olust, iver eller 

aggressivitet etc). 
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- Hund och förare ska tillåtas arbeta med spårarbetet så länge domaren/domarna 

anser arbetet meningsfullt men för att ekipaget ska kunna godkännas måste hunden 

ha nått spårslutet inom 90 minuter från start. 

 

 

§ 8 Prissättning 

 

Vid bedömning tillämpas en- eller tvådomarsystem. Domare redovisar sin uppfattning om 

ekipagets arbete i förhållande till provreglerna och ska ge provdeltagare såväl muntlig som 

skriftlig kritik över ekipagets arbete. 

 

Vid provet tillämpas kvalitetsbedömning. 

 

Ekipaget tilldelas bedömningen Utmärkt, Godkänd eller Ej godkänd. Bedömningen 

Utmärkt får endast tilldelas ekipage, som genomför provet enligt provform B eller C (se § 4) 

och som genomför provet på ett utmärkt sätt. 

 

 

§ 9 Protest 
 

Domslut kan ändras i följande fall: 
a. om fel av teknisk art begåtts 

b. om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler 
  

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

Frågan om ändring av domslut prövas 

1. efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade domslutet 
 

2. efter anmälan från provledare eller från den domare som fattat domslutet 
 

3. efter beslut av specialklubb att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst 

domslut 
 

Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas in till arrangören inom två dagar 

från det datum som det klandrade domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift 

motsvarande en anmälningsavgift. 

 

Om protest 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


