
Remisser jaktprov. Inkomna förslag redovisas per paragraf i 

jaktprovsreglerna. 

§ 8 stycke 5  

Förslag enligt remiss 
Fältprov som genomförs under första halvåret då prov är tillåtet får sammanräknas endast med 

resultat från eftersöksgrenar som genomförts senast den 31/8 under samma kalenderår. Fältprov 

som genomförs under andra halvåret då rov är tillåtet får sammanräknas endast med resultat från 

eftersöksgrenar som genomförts under samma kalenderår men före fältprovet. Det bästa resultatet i 

eftersöksgrenar under samma kalenderår får tillgodoräknas vid sammanräkning av totalpoängen. 

Bottenviken 
Överstruken rad 

Det bästa resultatet i eftersöksgrenar under samma kalenderår får tillgodoräknas vid sammanräkning 

av totalpoängen. Kommentar: Önskas en förklaring till strykningen av texten? 

Regelgruppen. Den överstrukna texten strider mot föregående mening,  

Västerbotten 
Återgå till den gamla skrivningen med datum istället. 

Regelgruppen. Kan finnas olika uppfattning om vilken skrivning som är enklast att läsa,  

regelgruppen bifaller förslaget från Västerbotten. 

Regelgruppens förslag: Fältprov som genomförs under tiden 1/1-30/6 då prov är tillåtet får 

sammanräknas endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts senast den 31/8 under 

samma kalenderår. Fältprov som genomförs under tiden 1/7-31/12 då prov är tillåtet får 

sammanräknas endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts under samma kalenderår 

men före fältprovet. 

Jämtland Västernorrland 
Regeländringsförslag: att varje hund endast behöver göra eftersöksgrenarna en gång per klass, d v s 1 

gång i UKL, 1 gång i ÖKL, 1 gång i EKL  

Regelgruppen: Motion inkom till fullmäktige 2017 som då avslog förslaget med motiveringen att 

nuvarande regler är väl anpassade till avelsutvärderingen. Regelgruppen ser inte något annat som nu 

motiverar ändring. 

Östra 
Betyg gäller kalenderår 

Nytt förslag: Betyg följer jaktår 

Med detta förslag kan hund gå till pris även på ett vårprov samt att det finns möjlighet för ÖKL att 

kunna gå upp i EKL samt EKL kan bli klara för ett ev Jaktchampionat. 

Regelgruppen. I nuvarande regler så kan man nå de mål som Östra föreslår genom att man 

genomför prov i eftersöksgrenarna före den 31/8 vilket är en så marginell förändring att 

regelgruppen inte föreslår ändring i nuvarande regler. 



Regelgruppens förslag efter remissbehandling. 

Fältprov som genomförs under tiden 1/1-30/6, då prov är tillåtet, får sammanräknas endast med 

resultat från eftersöksgrenar som genomförts senast den 31/8 under samma kalenderår. Fältprov 

som genomförs under tiden 1/7-31/12, då prov är tillåtet, får sammanräknas endast med resultat 

från eftersöksgrenar som genomförts under samma kalenderår men före fältprovet.  

 

§ 9 stycket 2 

Bottenviken 
Hundarna provas parvis. Då förhållandena inte medger parvis prövning, exempelvis i täckt terräng 

eller vid dimma, provas hundarna en och en. Förslag till komplettering: Undantag ges till enkelsläpp 

då övriga hundar i provgruppen uteslutits och endast en hund återstår. 

Regelgruppen: Bifaller förslaget. 

Regelgruppens förslag efter remissbehandling.  

 Hundarna provas parvis. Då förhållandena inte medger parvis prövning, exempelvis i täckt terräng, 

vid dimma eller då övriga hundar i provgruppen uteslutits och endast en hund återstår, provas 

hundarna en och en.  

§ 9 stycke 3 

Småland-Östergötland 

Vi anser att man bör få använda GPS på alla jaktprov, fält/skog/fjäll. Detta som en ren 

säkerhetsåtgärd o försäkring om hunden råkar ut för något under provtillfället. Det finns idag många 

riskfaktorer såsom närheten till vägar, vildsvin, varg, lo etc.... 

Vi kan inte se att det på något sätt skulle kunna påverka provet negativt om handenheten bara får tas 

fram om man anser att risk för fara för hunden föreligger. I de fall den eventuellt behöver användas 

blir ju hunden förmodligen ändå utesluten. 

Regelgruppen: Motion inkom till fullmäktige 2017 som då avslog förslaget.  Regelgruppen ser inte 

något annat motiv om nu motiverar ändring. 

§ 9 stycke 7 

Förslag enligt remiss 
I ÖKL och EKL ska skott ha lossats i samband med stånd och resning eller flog för att hunden ska 

kunna godkännas. Vidare bör fågel vara fälld i samband med stånd och resning. Om hunden, trots 

bristande fågeltillgång, uppvisar en (1) utmärkt fågeltagning och helhetsintrycket i övrigt är utmärkt 

kan betyg 8 utdelas. 

Bottenviken 
Måste framgå i text att grunden alltid skall vara två fågeltagningar för fältbetyg 8 eller högre. 

Kommentar: Regelgruppens förslag kompletteras med explicit uttryck att ´Utgångspunkten alltid är 

två fågeltagningar för fältbetyg 8 eller högre´  



Södra 
… I ÖKL och EKL ska skott har lossats i samband med stånd och resning […] och helhetsintrycket i 

övrigt är utmärkt kan betyg 8 utdelas… 

Domarkommittén 
För fältbetyg 8 (i Ökl och Ekl) bör hund ha minst 2 fågeltagningar. Om hunden uppvisar en (1) 

utmärkt fågeltagning och helhetsintrycket i övrigt är utmärkt kan fältbetyg 8 utdelas. För högre betyg 

(betyg 9 och 10) krävs minst två fågeltagningar.  

Regelgruppen: Ser inget behov av att höja svårighetsgrden enligt bottenvikens förslag. 

Regelgruppens förslag efter remissbehandling.  
I ÖKL och EKL ska skott ha lossats i samband med stånd och resning eller flog för att hunden ska 

kunna godkännas. Vidare bör fågel vara fälld i samband med stånd och resning.  

För fältbetyg 8, i Ökl och Ekl, bör hund ha minst 2 fågeltagningar. Om hunden uppvisar en (1) utmärkt 
fågeltagning och helhetsintrycket i övrigt är utmärkt kan fältbetyg 8 utdelas. För högre betyg, betyg 9 
och 10, krävs minst två fågeltagningar.   
 

§ 9 stycke 12 

Förslag enligt remiss 
Vid stånd och under avancen får föraren inte beröra hunden.  Ovilja att avancera medför sänkt betyg.  

Domarkommittén 
Vid stånd och under avancen får föraren inte vidröra hunden.  Ovilja att avancera medför sänkt 

betyg.  

Regelgruppen: Ordet beröra har dubbel betydelse och kan därmed tolkas på olika sätt. 

Regelgruppens förslag efter remissbehandling. 

 Vid stånd och under avancen får föraren inte vidröra hunden.  Ovilja att avancera medför sänkt 

betyg.  

§ 9 stycke 14 

Förslag enligt remiss 
Vid prov räknas det hunden till förtjänst om den står för löpa och inväntar föraren.   

Bottenviken 
Ta bort rad. 

Vid prov räknas det hunden till en förtjänst om den står för löpa och inväntar föraren. 

Kommentar: Här måste domaren ha den jaktliga kunskapen att avgöra om det är en skarp löpa för 

fågel eller en beteslöpa som ofta inte leder någonstans.  

Domarkommittén 
Ta bort rad. 

Regelgruppens förslag efter remissbehandling. 



Raden tas bort 

§ 9 stycke 18 

Förslag enligt remiss 
Fälld fågel ska apporteras om det är möjligt. Blir inte fågel fälld ska kastapport med skott utföras om 

möjligt i nära anslutning till flog och skott. . Hunden ska vara okopplad ca 2 meter vid sidan av 

föraren och förhålla sig lugn i skott och kast. 

Bottenviken 
Ändring i text, byt ut ska mot bör. 

Blir inte fågel fälld bör kastapport utföras i anslutning till flog och skott. 

Det bör åligga domaren att ta beslut om när en kastapport genomförs. I vissa fall vill man gärna ha en 

fällning för hunden och om detta inte lyckas avslutar man med en kastapport när hunden är 

färdigbedömd. 

Småland Östergötland 
Kastapport bör ske i direkt anslutning till fågeltagning där fällning ej skett. Om detta ej är möjligt bör 

den ske snarast/när nästa tillfälle ges. 

Domarkommittén 
Fälld fågel ska apporteras om det är möjligt. Blir inte fågel fälld bör kastapport med skott utföras om 

möjligt i nära anslutning till flog och skott. Hunden ska vara okopplad sittande el. stående ca 2 meter 

vid sidan av föraren och förhålla sig lugn i skott och kast. 

Regelgruppen: Bifaller förslagen 

Regelgruppens förslag efter remissbehandling. 
Fälld fågel ska apporteras om det är möjligt. Blir inte fågel fälld bör kastapport med skott utföras om 

möjligt i nära anslutning till flog och skott. Hunden ska vara okopplad sittande eller stående ca 2 

meter vid sidan av föraren och förhålla sig lugn i skott och kast  

§ 13 stycke 2 

Förslag enligt remiss 
Önskemål som framförs av hundförare bör i möjligaste mån tillgodoses under förutsättning att de 

inte strider mot provreglerna eller i övrigt är oskäliga. Eftersom det för prövning av apportering är 

mycket viktigt att få fågel fälld kan. Domare kan uppdra åt mer än en skytt att medverka. 

Bottenviken 
Behåll befintlig formulering. 

Regelgruppens förslag: Provdeltagare får ej vara skytt över sin egen hund. 

Här måste domaren kunna ta det beslutet själv och inte vara styrd av en regeländring. 

Behåll således: Provdeltagare kan få medverka som skytt endast efter domarens beslut. 

Västerbotten 
Återta texten där det är tillåtet att provdeltagare får medverka som skytt . T.e.x på skogsprov där den 

jaktliga framgången ökar om bara 2 jägare går på ståndet, istället för att som det kan bli domare, 

skytt och hundförare. 



Södra 
…Önskemål som framförs av hundförare […] Domare kan uppdra åt mer än en skytt att medverka… 

Kommentar:  

Konsekvensen av den gulmarkerade texten blir att vem som helst kan vara skytt, tex föraren. Om 

förare inte ska få skjuta ska det uttryckligen skrivas ut.  

SVK Södra anser inte att alla, ej heller förarna, ska kunna vara skyttar under ett jaktprov, domare och 

av provledare utsedd skytt är fullt tillräckligt och lämpligt.  

Domarkommittén 
Provdeltagare kan få medverka som skytt endast efter domarens beslut. (som dagens regeltext) 

Regelgruppen: Den föreslagna regeländringen ger domaren frihet att utse skytt och uppfyller de 

krav som framförs i remissvaren. Regelgruppen vidhåller sitt förslag.  

Regelgruppens förslag efter remissbehandling. 
Önskemål som framförs av hundförare bör i möjligaste mån tillgodoses under förutsättning att de 

inte strider mot provreglerna eller i övrigt är oskäliga. Eftersom det för prövning av apportering är 

mycket viktigt att få fågel fälld kan. Domare kan uppdra åt mer än en skytt att medverka. 

§ 15 

Bottenviken 
Protest vid riksprov. 

Som det är nu har deltagaren ingen möjlighet att protestera, då betygen hålls ”hemliga” fram till 

prisutdelning. Förslagsvis skall betyg/kritik i alla grenmoment tillkännages för de förare som vill när 

alla hundar är färdigprovade. Eventuella protester skall då vara behandlade och klara i god tid innan 

prisutdelning. Här föreslås att domarkommitté och HS utvärderar ett felsäkert protestsystem för 

Riksprov. 

Regelgruppen: Föreslår att huvudstyrelse får i uppdrag att se över protestreglerna för Riksprovet. 

 
 

 

 


