
Regelkommitténs förslag till 2017 års regeländring

Regelkommittén, RK, har bestått av Fredrik Lilliehöök, Anette Erlandsson, Claes Hemberg, Ingemar
Stöckel samt Peter Häggström. Adjungerad vid några tillfällen Kenneth Sundvall.

Arbetsupplägg
RK har gått igenom SVKs Jaktprovsregler, Fullbruksprovsregler samt SKKs Championatsregler.
Samtliga delar i reglerna har diskuterats med utgångspunkt från kända synpunkter som har
diskuterats bland medlemmar och jaktprovsdomare. Där det kunnat konstateras att man inte kan
komma överens beroende på olika förutsättningar och jaktliga ”traditioner” har frågan lämnats utan
åtgärd då man bedömt det utsiktslöst att föreslå en ändring.

Gjorda förändringar
Förändringar har gjorts i jaktprovsreglernas §4 och §10 av redaktionell karaktär. I §9 finns några
förändringar vilka är en anpassning till de förutsättningar som domarna måste räkna med vid
framtida bedömningar. I övrigt har fastställts att jaktprovreglerna uppfyller de krav som
målsättningen med proven anger vilket är att presentera information till gagn för aveln.

När det gäller våra hundars olika Championat har konstaterats att dessa måste vara enhetliga och
tydliga samt passa i dagens och framtidens avelsutvärdering.

För att skapa en möjlighet till att öka intresset för Fullbruksprov föreslås att ett FBP-championat
införs, detta trots att antalet starter hittills varit liten.

Påverkansfaktorer på jaktprovens genomförande
RK anser att SVK aktivt måste hantera de påverkansfaktorer som vår dynamiska omvärld
kontinuerligt skapar. Därför måste reglerna vara sådana att vi själva utan problem kan anpassa våra
möjligheter att bedöma hundarna utan att reglerna begränsar oss under den kommande
femårsperiod de låsta.



Nedan i rött förslag till ny skrivning. Genomstruken text utgå eller ersätts. Noteringar i blått.

SKK Utställnings- och championatsregler - GRUPP 7 stående fågelhundar (sid 72 och 74)

Begäran om ändring av kraven för nuvarande Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh
Två 1:a pris i elitklass i Sverige. varav minst ett fältbetyg ska ha erövrats vid ordinarie prov.
Ett 1:a pris i elitklass kan bytas ut mot ett 1:a pris på fullbruksprov.
Betyget godkänd i anlagsklass på viltspårprov.
Lägst Very Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Begäran om att införa Svenskt Fullbrukschampionat, SE FBCh

Meriteringskrav för FBP-championat. (Tills vidare avseende SVK raser. Andra raser har dock rätt att
delta på FBP varför dessa måste besluta om för sin ras acceptera ett införande av SE FBCh)

Två 1:a pris på Fullbruksprov i Sverige.
Lägst Very Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

OBS Viltspår ingår i FBP som en disciplin vilken inte genomförs och betygsätts på samma sätt för ett rent
viltspårprov vilket dessutom har strikta provregler och egna championatsregler.

Meriter från våra jaktprov och viltspår kan inte räknas till godo för SE FBCh.


