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Fastställda av SSRK att gälla fr.o.m. xx-xx-xx för Chesapeake Bay retriever, Curly coated retriever, 

Flatcoated retriever, Golden retriever, Labrador retriever, Nova Scotia Duck Tolling retriever och Ir-

ländsk vattenspaniel. 

 

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2026- 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 beskriv-
ningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som anordnas 
inom SKK- organisationen. 
Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt bestämmelser som utfärdats av myndighet. 
 

Inledning och ansvar 
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 sjuk-
domar 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 medlemsor-
ganisationer att på utställning, prov, tävling eller beskrivning inte agera på sådant sätt att det påver-
kar 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 för-
anledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden. 
 
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. 
 
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. 
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se ex-
empelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att 
intyget ska accepteras är: ras, 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 tas med 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, SKKs 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 per-
son som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är utesluten, av-
stängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd. 
 
Hund får inte delta, som under de senaste sex (6) månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, täv-
lings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts för- 
bud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. 
 
Person som av SKKs 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 champ-
ionat. 
 
1.Vaccinationer 
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens Jordbruksverks gäl-
lande införselbestämmelser för hund. 
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 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 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/läns- klubb är arrangören skyldig att till-
handahålla avläsare. 
Kontroll av ID-märkning kan ske. 
 
2.Ansvar gällande förvaring av hund  
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 klubborganise-
rad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på sär-
skild 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. 
 
3.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 orsa-
kats 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. 
 
2.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 en-
ligt 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, ring- sekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 
Rapporterad hund kan avvisas från området. 
 
3.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. Tjänstgö- rande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt 
att utdela Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån ak-
tuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet eller tydligt flyktbe-
teende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon möj-
lighet att närma sig hunden på naturlig väg 
 
Ohälsa 
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som vä-
sentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta. 
Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som vä-
sentligt påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på andningspro-
blem äger inte rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära omprövning av förbud att 
delta när Disqualified är tilldelat på grund av andningsproblem. 
 
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, par-
vovirusinfektion 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 två (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. Vid beräkning av dagar är dag ett 
(1) första dagen efter parning/valpning. 
Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid någon tidpunkt ef-
ter det att parning skett. Se vidare i respektive regelverk 
Valpar 
Valpar under fyra (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. 
 
Öronkuperade hundar 
Utställning 
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. 
 
Prov, tävling och beskrivning 
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och beskriv-
ning. 
 
Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på prov, tävling el-
ler beskrivning. 
 
Svanskuperade/amputerade  hundar  och  hundar  som inte fötts med naturligt hellång svans 
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade. 
 
 
Utställning 
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket land hunden är 
född. 
Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning gäller följande tre (3)  undan-
tag: 
  
a) Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av veterinärmedicinska 

skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad 
som anges i inledning och ansvar till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid 
arrangemanget som senare, får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning. 

b) Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering var till-
låten när den företogs eller som har svansamputerats av veterinärmedicinska skäl, al-
ternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning. 

c) Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får delta 
på utställning och SBKs exteriörbeskrivning. 

 
Grupp 1  australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, be ger des pyrénées (båda varian-
terna), bouvier des arden nes, bouvier des flandres, gos d’atura catalá, hrvatski ovcar, miniature 
american shepherd, mudi, old english sheepdog, polski owczarek nizinny, schipperke, welsh corgi 
pembroke. 
Grupp 2  dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund. 
Grupp 3  jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tentefield terrier 
Grupp 5  karelsk björnhund, västgötaspets Grupp 6  smålandsstövare. 
Grupp 7  se undantag gällande grupp 7 ovan. Grupp 8  perro de agua español 
Grupp 9  bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel. 
  
Exteriörbedömning vid ett tillfälle 



 

 

Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild prövning av SKK, 
ges rätt att vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få kvalitetspriset infört i stam-
boken. 
 
Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav: 
• är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs 
• av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats 
• inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan ovan. 
 
Prov, tävling och beskrivning 
Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats av vete-
rinärmedicinska 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 el-
ler beskrivning. 
 
3.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, re-
aktion 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 täv-
ling med djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1-4 §§. 
 
Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen finns 
i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organi-
sationens 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 beskriv-
ning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus finnas – för upplysning 
om detta, se det specifika regelverket. 
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid ut-
ställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 
  
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges gene-
rell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskriv- ning. 
Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund. 



 

 

§ 1 Ändamål tävlingsform 
 

Ett Workingtest / Mocktrial är en tävling vars syfte är att bedöma retrieverns förmåga att fungera un-
der jaktliknande förhållanden, utan att vilt fälls. 
 

§ 2 Organisation och godkännande 
 
Workingtest/Mocktrial enligt dessa regler anordnas av SSRKs avdelningar eller rasklubbar. 
För att tävlingen ska kunna utlysas och betraktas som ett Workingtest/Mocktrial ska tävlingens upp-
lägg och bedömning i alla delar genomföras enligt gällande Regler och Anvisningar. 
 

a) Domare samt tid och plats ska godkännas av arrangerande avdelning/rasklubb. 
b) Domare ska vara medlem i SSRK eller i motsvarande utländsk klubb. 
c) Domare vid Workingtest ska vara domare kategori Workingtest retriever. 
d) Domare vid Mocktrial ÖKL ska vara lägst domare kategori B/A Retriever. 
e) Domare vid Mocktrial EKL ska vara domare kategori A, eller domare kategori B/A i det fall be-

dömningen sker i par med domare kategori A. 
f) Domaren är ytterst ansvarig för tävlingens upplägg på sin station och för att uppgiften ge-

nomförs i enlighet med gällande Regler och Anvisningar. 
g) Vid alla Workingtest/Mocktrial ska en svensk huvuddomare utses.  
h) Tävlingsledare ska vara certifierad Tävlingsledare vid Workingtest Retriever. 
i) Tävlingsledare ansvarar för säkerheten vid Workingtest / Mocktrial och för erforderliga till-

stånd från markägare och myndigheter. 
j) Tävlingsledare ansvarar för att tävlingens uppläggning sker i enlighet med gällande Regler 

och Anvisningar och ska vara närvarande på tävlingsplatsen under hela tävlingsdagen. 
k) Kommissarie ska vara närvarande på tävlingsplatsen under hela tävlingsdagen. 
l) Tävling får inte ställas in utan godkännande av Huvudstyrelsen. 

  

§ 3 Rätt att delta 
 

a) Hund kan endast anmälas  till  en  start  per  klass  för  varje  utannonserat Workingtest 
/Mocktrial. 

b) Hund ska vid anmälningstillfället ha erhållit de meriter som krävs för start i den klass anmälan 
avser. 

c) Hundägare och hundförare ska vara medlem i SSRK-organisationen eller i motsvarande ut-
ländsk klubb. 

d) Svenskägd eller delägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. 
 
 
 
 

I tävlingen får inte delta 
a) Hund som tillhör tjänstgörande tävlingsledare eller kommissarie. 
b) Hund som tillhör tjänstgörande domare. Gäller enbart för hund som startar i den klass 

som döms av tjänstgörande domare. 



 

 

c) Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare under de sen-
aste sex månaderna. Gäller enbart för hund som startar i den klass som döms av tjänst-
görande domare. 

d) Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll. Gäller enbart för hund som 
startar i den klass som döms av tjänstgörande domare. 

e) Tik som löper. 
f) Hund som är utrustad med halsband, sele, täcke, bandage eller liknande föremål som 

anbringats på hunden. 
 

§ 4 Anmälan och avgifter 
 
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgift ska ske enligt arrangörens anvisningar. 
 

Lottning 

Om deltagarantalet måste begränsas ska detta meddelas vid annonseringen av tävlingen. 
Antalet deltagare bestäms av arrangören och eventuell lottning ska ske omedelbart efter 
anmälningstidens utgång. Lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet. 
Dispens för undantag kan sökas hos Retrieverjaktkommittén. 

 

ID-kontroll 

Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov, men det är önskvärt att samtliga hundar 
kontrolleras. Kontrollen bör göras direkt efter genomförd prövning. 
  
Arrangören ska se till att en skanner finns tillgänglig för de hundar som är chipmärkta. 

 
 
 

Anmälningsavgiften återbetalas: 

a) om tävlingen måste ställas in. 
b) vid begränsat antal deltagare, till den som inte kan beredas plats. 
c) om hund före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, ska intyg av veterinär eller av SSRK 

välkänd person vara arrangör tillhanda inom 3 vardagar efter tävlingen. 
d) för löptik, varvid skriftligt intyg ska utfärdas av en av SSRK välkänd person och vara arrangör 

tillhanda inom 3 vardagar efter tävlingen. 
 
En av SSRK fastställd administrationsavgift kan tas ut av arrangör. 
 

 

§ 5 Klasser 
 

Stambokföring 
För att resultat ska kunna stambokföras får antalet startande per klass inte understiga 10. 
Gäller Workingtest (NKL,ÖKL,EKL) och Mocktrial (ÖKL och EKL). 
Klasser med färre än 10 startande kan genomföras som icke stambokförd tävling. 
 

Endast meriter från officiella prov, Workingtest och Mocktrial kvalificerar för start i högre klasser.  
 
 



 

 

 
 

Nybörjarklass Workingtest (NKL Workingtest) 

I klassen tillåts hundar som första tävlingsdagen uppnått 12 månaders ålder. I klassen får 
hundar ej starta som tidigare har startat i ÖKL på Workingtest / Mocktrial / Retrieverjaktprov 
A / Retrieverjaktprov B / Tollingjaktprov. 
 

Öppenklass Workingtest (ÖKL Workingtest) 

I klassen tillåts hundar starta som vid minst ett tillfälle har uppnått Excellent i NKL på Wor-
kingtest / Retrieverjaktprov B / Tollingjaktprov. I klassen tillåts hundar starta som erhållit Ex-
cellent på Retrieverjaktprov A ÖKL eller placerats på Ökl MT. 

 
I klassen får hundar ej starta som tidigare har startat i EKL på Workingtest / Mocktrial / Retri-
everjaktprov A / Retrieverjaktprov B / Tollingjaktprov. 

 

Elitklass Workingtest (EKL Workingtest) 

I klassen tillåts hundar starta som vid minst två tillfällen har uppnått Excellent i ÖKL på Wor-
kingtest.  
I klassen tillåts hundar starta som är kvalificerade för, eller tidigare har startat i, EKL på Mock-
trial / Retrieverjaktprov A / Retrieverjaktprov B / Tollingjaktprov. 

 
 

Öppenklass Mocktrial (ÖKL Mocktrial ) 

För hundar som första provdagen uppnått 24 månaders ålder, alternativt som första provda-
gen uppnått 18 månaders ålder och erhållit ett Excellent i NKL på Workingtest / Retriever-
jaktprov B / Tollingjaktprov. I klassen tillåts hundar starta som erhållit Excellent i ÖKL på 
Retrieverjaktprov A. 
I klassen får hundar ej starta som tidigare har startat i EKL på Workingtest / Mocktrial / Retri-
everjaktprov A / Retrieverjaktprov B / Tollingjaktprov. 

 

Elitklass Mocktrial (EKL Mocktrial ) 

I klassen tillåts hundar starta som erhållit Placering i ÖKL på Mocktrial eller Excellent på Retri-
everjaktprov ÖKL A.  
I klassen tillåts hundar starta som är kvalificerade för, eller tidigare har startat i, EKL på Wor-
kingtest / Retrieverjaktprov A / Retrieverjaktprov B / Tollingjaktprov. 

 

§ 6 Upplägg och genomförande 
 

Tävlingsform Workingtest – Stationer 
 

a) Ett Workingtest ska bestå av minst fem stationer. 
b) I samtliga klasser får varje station bestå av max två apporter. 
i. Inga störningskast får förekomma i NKL. 
ii. I ÖKL och EKL kan fler apporter kastas som störning. 
c) Tävlingsledare ska alltid försöka efterlikna situationer som kan inträffa under en jakt. 
d) Uppgifterna på stationerna ska läggas upp så att de främjar ett gott retrieverarbete, och 

inte hindrar hundarnas möjligheter att markera eller nyttja sina naturliga retrieverför-
mågor. Det är mycket viktigt att skyttar och kastare placeras med detta i åtanke. 



 

 

e) Skott ska alltid komma före kast. Det är inte tillåtet att t ex använda enbart lockpipa vid 
markeringar. 

f) Skytten ska placeras inom realistiskt skotthåll från kastad apport.  
g) Vid dirigeringsapporter är skott valfritt. 
h) Apporteringsavståndet bör inte överstiga 150 meter. 
i) När hunden skickas på en apport ska den inte behöva passera alltför nära en annan apport. 
j) Alla deltagande hundar bör ges lika förutsättningar med slumpfaktorn reducerad till ett mi-

nimum. 
l) Fotgående ska förekomma på minst två stationer i samtliga klasser. 
  

Tävlingsform Mocktrial 
Tävlingen genomförs som fingerad jakt på drivna eller sträckande ”fåglar” där hundarna sitter på 
pass, och/eller vid uppflogs/uppsprångsjakt där hundarna går på linje (trampjakt). 
Önskvärt är att hundarna provas såväl på pass som under fotgående på linje, samt i vatten. 
 
Vid drivna eller sträckande ”fåglar” placeras hundarna så att de ges bästa möjliga chans att markera. 
Är alla apporter ansedda som ”döda” bör hundarna skickas efter avslutat drev. 
Inträffar fingerade skadskjutningar, rekommenderas domaren att skicka en hund direkt. 
 
Vid uppflogs-/uppsprångsjakt (trampjakt) rör sig domare, de ekipage som är under bedömning samt 
skyttar framåt på linje. När skott lossas stannar linjen upp och hund sänds på domares order för att 
apportera. 
 

Öppenklass Mocktrial 

 
a) I denna klass ska avstånd och svårighetsgrad på apporterna anpassas efter klassen. 
b) Startordningen bestäms genom lottning. 
c) Ingen hund blir utslagen innan den bedömts av två domare, med undantag för hund som 

gjort diskvalificerande fel eller gravt fel. 
d) Denna klass bedöms alltid av minst två (2) domare med lägst auktorisation B/A. 
 
 

Elitklass Mocktrial. 
a) Startordningen bestäms genom lottning. I den första omgången, första och andra rundan, 

kallas deltagarna enligt denna startordning. Hundarna prövas gruppvis i nummerordning 
enligt de nummer de blivit tilldelade. 

b) Ingen hund blir utslagen innan den bedömts av två domare, med undantag för hund som 
gjort diskvalificerande fel eller gravt fel. 

c) Denna klass bedöms alltid av minst två (2) domare med lägst auktorisation A. 
 
 

Dummies 
Dummies ska vara av standardstorlek (ca 500 g).  
  

§ 7 Bedömning 
 



 

 

Föremål för bedömning är hundens förmåga och villighet att på land och i vatten lokalisera och inle-
verera ett antal apporter. God lydnad och en bra balans mellan samarbetsförmåga och självständigt 
arbete är förutsättningar för jakt med retriever. 
 
Domarna ska ge hundarna bästa möjliga förutsättningar att utföra ett gott arbete. De ska titta efter 
de hundar som behöver minst hjälp av föraren och som tilltalar dem mest i jaktligt hänseende. 
Inför varje uppgift ska domarna försäkra sig om att rätt hundar med rätt nummer kommit till bedöm-
ning. 
 

a) Bedömningen startar när föraren får kommando av domaren att ta av kopplet och pågår till 
dess föraren, efter domarens kommando, kopplat hunden. 

b) Domaren ger anvisning om när hunden ska sändas, antingen genom muntligt kommando 
eller genom att ge en klapp på förarens axel. 

c) Bra markeringsförmåga är av största vikt, liksom spontana upptag och snabba inlevere-
ringar. 

d) Hundar som markerar bra och visar initiativ ska premieras framför  hundar som måste diri-
geras till apporten. 

e) Om hunden utför helt otillfredsställande arbete äger domaren rätt att avbryta prövningen 
och ekipaget tilldelas 0 poäng på stationen. 

f) Om en hund rastar sig under pågående bedömning kan detta inverka negativt på effektivi-
teten vilket kan påverka bedömningen. 

 

Mocktrial 
På Mocktrial tillämpas konkurrensbedömning där placerade hundar rangordnas. Här ska domarna 
utse de bästa hundarna med verklig viltfinnarförmåga, bra temperament, bra markeringsförmåga, 
bra näsa, initiativ, samt mjuk mun och god samarbetsvilja.  
Svårighetsgraden ska vara väsentligt högre i EKL MT än i ÖKL MT. 
 

§ 8 Poängsättning 
Den ideala retrievern är uppmärksam, lugn och tyst på pass utan att föraren behöver ingripa. Hunden 
ska noga markera fallna apporter, och sedan ha ett gott minne av nedslagsplatsen. 
När hunden skickas att apportera ska den visa söklust, initiativ, bra näsa och ”viltfinnarförmåga”. Den 
får inte vägra någon sorts terräng och den ska villigt gå i vatten. Den ska visa samarbetsvilja och ar-
beta i god kontakt med sin förare, utan att för den skull vara alltför beroende av denne. 
När hunden lokaliserat apporten ska denna apporteras snabbt, korrekt och med mjuk mun samt läm-
nas i förarens hand. 
 
Förarinsatsen ska enbart ses som nödvändigt komplement till dessa egenskaper, för att hunden ska 
visa stadga vid förflyttningar och på pass, och för att den villigt ska låta sig dirigeras till apporter som 
den inte kunnat markera vid nedslaget. 
 
 
Domaren ska inte bara leta fel som belastar hunden utan bör vinnlägga sig om att se hundens kvali-
téer. De uppräknade punkterna för grava fel anger inte svart - vita bedömningsgrunder utan ska be-
dömas utifrån vilken effekt felet skulle haft på jakt. 
 

Tävlingsform Workingtest 
För att erhålla poäng på stationen måste samtliga på stationen ingående uppgifter lösas. Varje en-
skild station bedöms med max 20 poäng oberoende av antal apporter. 



 

 

 

Fördelar 

a) naturlig ”viltfinnarförmåga” 
b) arbetslust och stil 
c) bra markeringsförmåga 
d) snabba upptag 
e) bra apportering och avlämning 
f) tyst förd 
g) bra kontroll 
h) bra nyttjande av näsa. 
  
 

Grava fel 

a) alltför beroende av föraren 
b) dålig kontroll och/eller onödigt störande av mark 
c) dålig markering och/eller dåligt minne av kastad apport 
d) dåligt fotgående 
e) högljudd handling 
f) långsamt och/eller initiativlöst arbete 
g) orolig på pass 
h) slarvig apportering 
i) eye-wipe 

 
Med ett gravt fel kan högst 12 av 20 poäng utdelas. 
Med mer än ett gravt fel kan högst 4 av 20 poäng utdelas. 
 
 

Fel som leder till 0 poäng 

a) apportbyte 
b) apportvägran 
c) fysisk kontakt med hunden  
d) gnäll/skallgivning 
e) omskick 
f) ostadga (”knallar”) 
g) söker med dummy i munnen 
h) undermålig/avbruten apportering 
i) ur hand 
j) vägrar att gå i vatten 

 
En hund som gör något av ovanstående ”Fel som leder till 0 poäng” tilldelas 0 poäng på stationen. 
Ett ekipage som på en station får 0 poäng, ska få information om detta innan stationen lämnas, men 
får ändå gå vidare och slutföra tävlingen. 
 

Diskvalificerande fel 

a) aga av hund 
b) aggressivitet 
c) hård mun 
d) skottberördhet 
 

Ett diskvalificerande fel medför att ekipaget utesluts. 
  



 

 

Tävlingsform Mocktrial 
A        En väl utförd apport, oavsett svårighetsgrad. Svårighetsgraden bör dock noteras. 
A -     Hunden löser uppgiften tillfredsställande. Smärre brister kan accepteras.  
B        Inkluderar ett gravt fel av något slag. Hunden får inte fortsätta tävlingen.  
E        Innebär ett diskvalificerande fel och hunden kan inte fortsätta tävlingen. 

 
 
Alternativt kan apporter poängsättas enligt nedan: 
 

•  16 – 20: Hunden löser uppgiften på ett övertygande sätt (A apport). 
• 10 – 15: Hunden löser uppgiften tillfredsställande. Smärre brister kan accepteras (A minus 

apport). 
• 1 – 9: En mycket osäker insats präglad av ett eller flera grava fel. Hunden kan inte fortsätta 

tävlingen (B apport) 
• 0: Hunden har gjort diskvalificerande fel (E apport). 

 
 

§ 9 Resultat och placering av ekipage 

Tävlingsform Workingtest. 
 

Kvalitetspris 

• Excellent (Ex) - förutsätter minst 80% av möjlig poängsumma. 

• Very Good (VG) - förutsätter minst 65% av möjlig poängsumma. 

• Good (G) - förutsätter minst 50% av möjlig poängsumma. 

• Not Sufficient (NS) – under 50 % av möjlig poängsumma, alternativt har noll (0) poäng 
på någon station. 

 
Ekipage som erhållit Not Sufficient kan ej placeras eller delta i en eventuell final. 
 
 

Resultatredovisning 
Vid resultatredovisning rangordnas ekipagen efter uppnådd poängsumma. 
Vid lika totalpoäng räknas antalet av 20 poäng därefter 19 poäng osv för särskiljning i resultatlistan. 
Om särskiljning inte kan göras trots ovanstående ska en eller fler extra uppgifter genomföras med de 
inblandade ekipagen. 
 
Ekipage som erhållit 0 poäng på någon station ska i resultatredovisning redovisas som NS och ej rang-
ordnas. 
 
 

Tävlingsform Mocktrial 

Prissättning ÖKL och EKL Mocktrial 

a) Vid tävlingens slut ges en kortare muntlig kritik av de prövade hundarna. 
b) De fyra bästa hundarna kan placeras som 1:a Vinnare, 2:e Vinnare, 3:e Vinnare eller 4:e vin-

nare.  
c) En hund måste ha minst fem (5) godkända apporter för att ha möjlighet att bli placerad. 
d) En hund med fler än ett A minus, alternativt mindre än 75% av maximal poängsumma kan 

inte placeras. 



 

 

e) Domarna kan också belöna oplacerade hundar, som håller mycket god kvalitet, med diplom. 
f) Domarna kan och ska hålla inne placeringar och diplom om, enligt deras mening, deltagande 

hundars kvalitet inte är tillräckligt bra. Hundar som varken erhållit placering eller diplom ska 
redovisas som Oplacerade. 

 

§ 10 Anvisningar för hundförare 
 

a) Det är förarens skyldighet att vara väl insatt i gällande Regler och Anvisningar för Working-
test. 

b) Domarnas beslut är slutgiltigt. 
c) Deltagare får inte öppet ifrågasätta domslut. 
d) Domare äger rätt att utesluta de hundar vars förare inte åtlyder domarens anvisningar eller 

vars förare medvetet stör en medtävlare eller dennes hund. 
e) Som förare ska man alltid sträva efter att föra sin hund effektivt med målet att så snabbt som 

möjligt få apporten i hand. 
f) Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är inte tillåtna. 
g) Koppel får inte bäras synligt utan ska stoppas undan. 

 
 
 
 

§ 11 Protest 
 
Domslut kan ändras i följande fall:  

a) Om fel av teknisk art begåtts. 
b) Om hunden ej haft rätt att delta enligt gällande regler. 

Deltagare kan således ej protestera mot domarens bedömning och fria skön. 
 
Frågan om ändring av domslut prövas: 
a) efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrande resultatet. 
b) efter anmälan från provledningen eller från den domare som fattat beslutet. 
c) efter beslut av SSRK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut. 

 
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till kommissarien innan provet avslutas 
samma dag som det klandrade domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift 
motsvarande dubbel anmälningsavgift. 
 
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 
kommisarien. 
Kommissarien avgör efter hörande av domare om protesten kan anses befogad. Godkännes 
protesten ändras hundens pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden, och 
protestavgiften återbetalas. 
Om godkännande av protesten medför att hundens pris utgår ur resultatlistan, återbetalas 
förutom protestavgiften, också anmälningsavgiften. 
 
Vid ett avslag från kommissarien äger den överklagande rätt att överklaga till SSRKs 
Huvudstyrelse inom 10 dagar från det att kommissarien meddelat sitt beslut. 
 



 

 

Vid ett avslag från SSRKs Huvudstyrelse äger den överklagande rätt att överklaga till SKKs 
JhK inom 30 dagar från det att SSRKs Huvudstyrelse meddelat sitt beslut. Ändring i 
resultatlista kan ske inom 2 år från provtillfället. 


