
Unghundstest, UT
och

Avelstest, AT



Unghundstest UT, (VJP) och Avelstest AT, (HZP)
En ny testform inom SVK

• Bakgrund

• Syfte

• Beskrivning

• Genomförande



Bakgrund

• Både UT och AT är tester där huvudfokus ligger på att bedöma 
hundens medfödda egenskaper och förmågor
• Allt fler vill få sina hundar bedömda på detta vis
• En förutsättning för att få delta i det internationella avelsutbytet 

kan vara att hunden är godkänd på dessa tester 
• Vi får förhoppningsvis fler unga hundar bedömda
• Det kan även bli en inkörsport till vår ordinarie provverksamhet 

vilket kan leda till att fler startar i unghundsklass på jaktprov



Bakgrund – SVK stadgar

• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt 
sunda, allsidigt jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
• Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka 

for utveckling av dressyr, allsidigt jaktligt och prakGskt bruk av 
dessa raser
• Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så aH hundarnas 

rasspecifika egenskaper kan komma Gll användning

HS har bedömt aH UT och AT ligger väl i linje med SVKs stadgar 



Bakgrund - Jachtgebrauchshundverband

• JGHV ansvarar för det tyska provsystemet för jakthundar och 
cirka 320 jakthundsklubbar/föreningar är medlemmar. Proven 
är indelade i tre nivåer
• VJP (Verbandsjugendprüfung) är ett test av den unga hundens 

naturliga egenskaper och förmågor
• HZP (Herbstzuchtprüfung) VJP + fält och vatten arbete
• VGP (Verbandsgebrauchsprüfung) ett omfattande 

”uthållighets”-test för den allsidiga jakthunden - Fullbruksprov



Syfte

• Huvudsyftet med UT är att bedöma den unga hundens 
naturliga anlag med hänsyn till dennes användbarhet som 
jakt och avelshund. Det förväntas att anlagen till viss del har 
stimulerats och dressyren till viss del har påbörjats.
• AT:s huvudsyfte är att bedöma utvecklingen av jakthundens 

naturliga anlag, med tanke på lämplighet och användbarhet 
som jakthund och avelshund. Hundens utbildning på fält- och 
vattenarbete skall i stort sett vara avslutat när hunden testas.
• Anlag som bra nosarbete och spårvilja är särskilt viktiga.
• Idealet är hundar som kan samarbeta, arbeta lugnt, 

koncentrerat och uthålligt.



Betygsskala

• Alla hundar testas och utvärderas individuellt i 
alla moment. Vid bedömning av hundarna skall 
först och främst deras förtjänster framhållas 
• Vid varje testmoment tilldelas hunden betyg
• Syftet med den 12-gradiga skalan är att ge ett 

trovärdigt och informativt testresultat, att 
möjliggöra differentiering mellan hundar och att 
på ett enhetligt och standardiserat sätt kunna 
identifiera hundar med särskilt goda naturliga 
egenskaper som är väl lämpade för avel 
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Egenskapsbedömning UT

• Inför UT skall den unga, 9-18 mån, 
hundens naturliga jaktanlag ha väckts
• Testet innebär aH man bedömer 

hundens sök, näsa, ståndanlag, 
spårvilja, arbetsförmåga och 
samarbetsvilja 
• Hundens temperament och beteende 

följs noga under hela testet och 
noteras i protokollet 

Egenskap Koefficient
1 Spårarbete 2
2 Nosarbete 2
3 Sök 1
4 Stånd 1
5 Samarbetsvilja 1
6 Lydnad ingen
7 Skottfasthet ingen

Följande egenskaper bedöms vid UT  



UT, Unghundstest, innehåll

• Hunden släpps på löpa efter hare eller räv där djuret inte är 
synligt för hunden. Här utvärderas förmågan att hålla fast i 
spåret och viljan att spåra.
• Hunden släpps på fält och här utvärderas hundens vilja att hitta 

vilt eller spår. Söket bör vara strukturerat med bra vidd och fart 
samt anpassat till terrängen. 
• Det noteras om hunden skallar på löpa, skallar vid synkontakt 

med vilt, har oklart skall, inte skallar eller om den skallar när den 
varken har synintryck eller vittring av vilt. 



UT, Unghundstest, innehåll

• Det naturliga ståndet visas när hunden står för vilt som den 
hittat. Stånd för fågel och pälsvilt bedöms lika. Även stånd på 
småfåglar kan tas med i utvärderingen 
• Samarbete är hundens önskan att hålla kontakten med sin 

förare, detta liksom lydnad utvärderas under hela testets gång. 
• I samband med söket testas även hundens skottreaktion.



Egenskapsbedömning AT

• Inför AT skall hunden, max 24 
mån, vara grundtränad. Kan 
starta AT utan start i UT
• AT kräver inte en hund som är 

lugn i flog och skoH men det 
krävs mer ruGn i viltkontakten
• Hundens temperament och 

beteende skall följas noga 
under hela testet och noteras i 
protokollet. 



Egenskapsbedömning AT

• Följande egenskaper som påverkas 
av hundens utbildning beskrivs vid 
AT
• Tillägg utöver UT är blindapport 

efter död and i vass, släp med 
fågelvilt och hårvilt där 
apporteringsförmågan bedöms. 
• Skottfastheten testas på fält och vid 

vattenarbete. 
• All påverkan från föraren när 

hunden inte arbetar korrekt skall 
noteras.



AT, avelstest, innehåll

Fältarbete
• Normalt fältarbete i singelsläpp. Det avlossas skott och här 

bedöms om hunden är skottfast, intresserad av skott eller 
skottberörd. 

Vattenarbete
• And på blankvatten med skott i vattnet
• And som placerats dold för både hund och förare.

Spår
• Släpspår med kanin eller hare, ca 300 m
• Släpspår på fågelvilt/and, ca 150 m. 



Genomförande

• Genomförande av testerna förutsätter tillgång till mark 
med tillräcklig tillgång på småvilt.
• Test, utan löpa, får arrangeras under tiden 16/8 – 15/4 
• Test med spårarbete på löpa, får arrangeras 1/9 - 28/2 i 

enlighet med gällande Jaktförordning 
• UT och AT anordnas av SVK eller dess lokalavdelningar 

och skall till tid och plats vara godkänt av SVK. 
• Lokalavdelningen ansvarar för genomförandet och utser 

domare och provledare
• Högst 5 deltagare per provgrupp, 4 vid arbete på löpa



Tidplan

üÖversäHning av det tyska regelverket
üRemiss Gll SVKs lokalavdelningar och kommiHéer
• Genomförande av demotest våren 2019
• Beslut i SVK FullmäkGge 2019
• Utbildning av domare
• Fastställande av SKK 2020
• IniGala prov med utländska huvuddomare
• Tre års utvärderingsperiod


