Jaktprovsregler för hönshundar - Gäller från och med 1.8.2011

1 PROVETS AVSIKT OCH ÄNDAMÅL
Hönshundarnas jaktprovs främsta ändamål är att stöda avelsarbetet genom att
värdera de deltagande hundarnas bruksegenskaper – jaktlust, fågelfinnarförmåga, stil,
dressyrmottaglighet och hundens temperament i allmänhet.
Proven bör också uppvisa en modell för en högklassig sportjakt och uppmuntra rasentusiasterna att
såvitt möjligt på ett brett plan delta i att utveckla jakthundarnas kennelkultur.

2 PROVETS KARAKTÄR OCH PROVFORMER
Proven är antingen:
1 allmänna
2 prov och tävlingar för föreningens medlemmar.
3 prov och tävlingar för en speciell ras
Vidare kan Kanakoirakerho – Hönshundssektionen rf årligen arrangera Fältsegrartävlingen och
följande specialtävlingar: Guldpokalen, Derby- och Elit-provet.
Provformerna
De olika jaktprovsformerna för hönshundar är fält- (KAKE), fjäll- (KATU) och skogsprov (KAME). I
alla de ovannämnda proven och tävlingarna bedömer man hundarnas jaktlust, fågelfinnarförmåga,
fågelarbete, stil, dressyrmottaglighet och temperament med hjälp av vilda eller förvildade jaktbara
fåglar som finns i terrängen.

3 RÄTT ATT DELTA OCH BEGRÄNSANDE AV DELTAGANDE
Den ansvariga provledaren eller överdomaren kontrollerar hundens rätt att delta på provet.
I provet får delta alla de hundraser som tillhör FCI:s rasgrupp nr. 7 för stående fågelhundar och har fått
ett pris på en utställning arrangerad av Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben rf:s(senare
Kennelklubben) eller en utländsk kennelorganisation som är godkänd av Kennelklubben.
De deltagande hundarna bör uppfylla Kennelklubbens krav om registrering-, ID-märkning och
vaccinationsbestämmelser.
I proven får inte delta:


en hund, som inte är vaccinerad enligt Kenneklubbens eller myndigheternas krav



en kryptorkid hund



en dräktig tik 40 dygn före och 42 dygn efter valpningen



en tik som löper



en sjuk hund



en hund som inte uppfyller Kennelklubbens antidopningsbestämmelser



en hund som uppträder aggressivt



en hund född 2001 eller senare där man genom operativt ingripande har utfört en operation
som förändrat hundens utseende i strid mot Jord- och Skogsbruksministeriets förordning
(1070/2000)

4 REGLER FÖR JÄV
Kennelklubbens allmänna regler, som är i kraft vid ifrågavarande tillfälle gäller.

5 TILLSTÅND ATT ARRANGERA PROV/TÄVLINGAR
Dessa regler gäller i de jaktprov för hönshundar (KAKE, KATU och KAME) som FCI,
Kennelklubben och kenneldistrikten har gett tillstånd till.
FCI ger tillstånd att arrangera internationella prov. Kennelklubben ger tillstånd att arrangera nationella
mästerskap och landskamper. Kenneldistrikten ger tillstånd att arrangera allmänna prov och prov för
föreningens medlemmar.
Proven kan endast arrangeras av en av Kennelklubbens medlemsföreningar. Den arrangerande
föreningen inbjuder domare och utser en provfunktionär och en provkommitté. Den arrangerande
föreningen bör be om ett uttlåtande om proven och domarna av rasföreningen.

6 ARRANGERANDE AV PROV
6.1 Ansökaren och ansvarig för arrangemanget.
Den arrangerande föreningen anhåller om tillstånd och svarar för arrangemangen.

6.2 Tid för anhållandet av prov
Ansökan om provet bör göras inom den tid, som Kennelklubben har bestämt.

6.3 Innehållet i anhållan
I provanhållan bör nämnas den arrangerande föreningen, provformen och provets art, begränsning av
deltagandet, tid och plats för provet, deltagaravgift och till vem och inom vilken tid anmälan skall

göras och deltagaravgiften erläggs, namnet på överdomaren som accepterat inbjudan och dennes
suppleant samt den ansvariga provfunktionärens namn.

6.4 Ansökan riktas till
Ansökan riktas till styrelsen i det kenneldisrtikt inom vars område provet arrangeras.

6.5 Meddelande/information om provet
De som beviljat tillllstånd att arrangera prov skickar uppgifterna om proven och tävlingarna de beviljat
till Kennelklubben för publicering.

7 ALLMÄNA REGLER FÖR FLYTTANDE ELLER ANNULERING AV PROV
Kennelklubbens allmänna regler, som är i kraft vid ifrågavarande tillfälle, gäller.

8 ÖVERDOMAREN OCH SUPPLEANT
Som överdomare kan endast verka en person som är av Kennelklubben eller en av den erkänd utländsk
kennelorganisation godkänd överdomare för jaktprov för hönshundar med ikraftvarande
domarrättighet. Överdomaren bör vara medlem i Kennelklubben. Då utländsk domare anlitas bör
denna ha Kennelklubbens godkännande.

9 ÖVRIGA DOMARE
Den domare, som dömer jaktprov för hönshundar bör vara överdomare och ha ett i kraft varande
tillstånd att döma KAKE, KATU och KAME.

10 ANMÄLAN TILL PROV OCH ANNULERING AV DELTAGANDE
10.1 Anmälan
Anmälan till prov bör ske inom den tid som den arrangerande föreningen angett och i anmälan bör
man följa övriga direktiv som föreningen gett.

10.2 Annulering av deltagande
- deltagaravgiften återbetalas inte utan godtagbar orsak
- uteblivande från provet bör meddelas arrangören innan provet börjar

Hundägaren meddelas om rätt att delta på provet senast med detsamma efter att anmälningstiden
utgått.

11 BEDÖMNING
Bedömning av hunden sker enligt domarens fria skön. I bedömningen tar man vidare i beaktande
särskilt givna direktiv.
Hundar av olika ras döms enligt samma allmänna grunder, men så att man beaktar de egenskaper som
skiljer de olika raserna åt.
Då hunden står och fågeln flyger upp bör ett skott avlossas för att hunden skall kunna premieras.
Vidare kan, vid speciella tillfällen krävas, att förutsättningen för pris är att fågel fälls.
I unghundsklass och öppen klass använder man kvalitetsbedömning och man kan utdela så många
första, andra och tredje pris, som hundarnas prestationer ger anledning till.
I konkurrensklasserna använder man sig av rangering och där kan man ge ett 1., 2., 3., 4., och 5. pris. I
segrarklassen kan domaren begränsa antalet pris. Ett första (1.) pris kan man inte innehålla, ifall någon
hund i klassen är värd ett pris. Domaren kan också ge ett certifikat till 1. i segrarklassen ifall domaren
anser att hundens prestation är värd ett brukschampionat. I sergarklass kan inte ett certifikat utdelas i
fält- eller fjällprov om deltagarantalet är färre än fyra.
När provet är avslutat bör domaren ge en muntlig kritik om de deltagande hundarnas prestationer och
skicka en skriftlig kritik inom 40 dygn till rasföreningen.
De specifika bestämmelser som använts i bedömningen finns i de av Kennelklubbens godkända
direktiv för domare, som följer med dessa regler.

12 PROVKLASSER OCH BEGREPP
12.1 Provklasserna
Unghundsklass
* I unghundsklass får en hund, som inte fyllt 24 månader delta.
Öppen klass
* I öppen klass får en hund, som inte är berättigad att delta i segrarklass delta.
Segrarklass
* I segrarklass på skogsprov får en hund, som fått ett första pris (1.) i öppen klass på skogsprov delta.
I segrarklass på fält- och fjällprov får en hund, som fått ett första (1.) pris i öppen klass på fält- eller
fjällprov delta.

Fältsegrar-, Guldpokal-, Derby-, och Elit- tävlingarna.
Rätt att delta i proven baserar sig på särskilda direktiv, som utgör en bilaga till dessa regler. (Bilaga 1)

En hund med utländsk ägare, som är registrerad utomlands, deltar i den provklass, i vilken den är
berättigad att delta i sitt eget hemland.
12.2 Apporteringstest
Arrangerande av apporteringstest och bedömning följer som bilaga (Bilaga 2) till dessa regler. Ett
godkänt apporteringstest inverkar på prisvalören i öppen klass vid tillfällen då fågel inte har kunnat
fällas.

13 HUNDEN SKADAR SIG
Om hunden skadar sig bör prövningen avbrytas.
Den domare, som dömer hunden fattar beslut om avbrytandet. Bedömningen, som skett innan provet
avbrutits blir i kraft.

14 ANSVARSFRÅGOR
Hundägaren svarar för skador hunden vållat och för skador den fått.

15 UTFÖRANDET AV PROVET
Proven bör till alla väsentliga moment likna praktisk jakt.
Då provet börjar eller vid domarbyte utför hundarna alltid sin första provomgång i lottad
ordningsföljd. Därefter kan domaren pröva hundarna i den ordning, som han/hon anser lämpligast.
På fält- och fjällprov prövas hundarna parvis. I skogsprov prövas hundarna i regel en och en.
Hunden får inte kopplas under provets gång och hunden får inte vidröras utan domarens tillstånd.
Kanakoirakerho – Hönshundssektionen rf kan i egenskap av rasförening vid behov utge bestämmelser
om provens genomförande.
Som bilaga till dessa regler följer Kennelklubbens allmänna regler angående prov och tävlingar,
Domaranvisningar för hönshundarnas jaktprov, Anvisningar för arrangerandet av specialtävlingar och
Bedömning och anvisningar för arrangerandet av apporteringstest.

16 PROVENS RESULTAT
16.1 Kontroll av resultaten
Provets sekreterare granskar alla noteringar och ser till att resultaten införs på Kennelklubbens
provprotokollblankett och på den individuella blanketten för hunden och ger dem omedelbart till
överdomaren för godkännande. Överdomaren bör godkänna blanketterna med sin namnteckning och
bekräfta de resultat som berättigar till championat.

16.2 Distribution av resultaten
Provkommittén bör skicka resultaten, som överdomaren har granskat och godkänt och hundens
individuella protokoll inom en vecka efter det provet avslutats till den som beviljat provet.

17 DETALJERADE BESTÄMMELSER
Kanakoirakerho – Hönshundssektionen rf kan i egenskap av rasförening vid behov utfärda föreskrifter
angående utförandet av proven.
Som bilaga till dessa regler finns Kenneklubbens regler och anvisningar angående allmänna prov och
tävlingar, domaranvisningar för jaktprov för hönshundar, Direktiv för anordnandet av
Specialtävlingarna och anvisningar hur Apporteringstestet bedöms och arrangeras.

18 REGELFÖRÄNDRINGAR
Kanakoirakerho – Hönshundssektionen rf:s allmänna möte godkänner och fastställer de
regelförändringar som gjorts i Hönshundarnas jaktprov KAKE, KATU och KAME.
Nya prov- och tävlingsregler, förändringar i de i kraft varande prov- och tävlingsreglerna samt alla
championatsregler och förändringar i de i kraft varande championatsreglerna behandlas endast om de i
reglerna nämnda rasföreningarna eller förbundens allmänna möte har föredragit ärendet.
Regeln är i kraft i den form som fullmäktigemötet har godkänt den minst fem (5) år, innan man kan
anhålla om förändringar. Kennelklubben kan ifall särskilda vägande skäl föreligger framställa förslag
till förändringar tidigare.
19 KLAGOMÅL OCH OENIGHETER
Kennelklubbens allmänna regler, som är i kraft vid i fråga varande tillfällen gäller.

20 KENNELKLUBBENS STYRELSE KAN AV TVINGANDE SKÄL BEGRÄNSA
DELTAGANDET I PROV OCH TÄVLINGAR ELLER GE ANDRA SPECIALDIREKTIV OM
HUR DE SKALL FÖRVERKLIGAS.
__________________________________________________________________________________

DOMARANVISNINGAR FÖR HÖNSHUNDARNAS JAKTPROV
Godkända av Kennelklubben 22.4.2010. Gäller från och med 1.8.2011
1. EGENSKAPER SOM BÖR BEAKTAS VID BEDÖMNING AV HUNDARNA.
Fågelfinnarförmåga
Med fågelfinnarförmåga avser man hundens förmåga att finna fåglar i en jaktlig situation. Effektivitet
eller att på nytt hitta fågel i ett heat räknas som en extra merit. Upprepade stötar av fågel, resultatlösa
stånd, förlust av fågel till parkamraten och framför allt kvarlämmnad fågel i terrängen sänker betyget
för prestationen.
Sök
Söket bör vara energiskt, snabbt, självständigt och ett tillräckligt stort skolsök där vinden utnyttjas väl.
Hunden bör ta an ny mark och visa att den söker fågel. En ändamålsenlig kontakt, god dirigerbarhet
och en god täckning av terrängen är förtjänster. Rotande, d.v.s att upprepade gånger stanna upp vid
spår, att upprepande gånger passera sina egna eller parkamratens spår samt flere medvindsvändningar
sänker värdet på prestationen.
Stil
Med stil avser man hundens sätt att i alla situationer uppträda på ett för rasen typiskt sätt.
Stånd
Hundens stånd bör vara stamt , stilrent och intensivt. Ståndet bör vara riktat direkt mot fågeln. Hunden
bör sträva till att hålla fågeln den står för. Om fågeln springer, bör hunden självmant försöka stoppa
den. Ett löst eller konsekvent liggande stånd belastar prestationen.
Rapportering
En självständig rapportering i täckt eller böljande terräng ses som ett klart plus för hunden.
Avancering och resning
När hunden har fått lov bör den resa fågeln genom att villigt, målmedvetet och exakt röra sig mot
fågeln. Det är negativt för prestationen om hunden har en långsam, styv och inexakt resning. En
resning, som jaktligt sett sker på ett för långt avstånd och en resning på eget initiativ är negativt.
Apportering
Apporteringen är målmedveten, utan avbrott och leder till att bytet levereras så snabbt som möjligt.
När domaren gett tillstånd får föraren ge hunden lov att apportera. Det anses negativt om hunden
skadar fågeln eller om apporteringen tar onödigt lång tid, likaså om hunden knallapporterar eller
vägrar att apportera.
Respekterande av parkamrat
Hunden får inte störa en uppenbart stående hund, som den sett. Ett omedelbart spontant stående, som
baserar sig på ett synintryck eller s.k.sekundering är en speciell merit.
Samarbete
Domaren bedömer hundens och förarens samarbete under hela prövningen
Jaktlust
Jaktlusten syns i hundens hela sökarbete då den strävar till att villigt, eldigt och energiskt hitta fågel.
2. FEL SOM UTESLUTER HUNDEN FRÅN PROVET

Hunden bör uteslutas från provet om den uppträder så olustigt och dåligt att den inte kan bedömas på
grund av
* aggressivitet
* uppträder störande upprepande gånger
* förföljer sin parkamrat
eller
* på annat sätt stör dens arbete
* är olydig och agerar fortlöpande på egen hand i gynnsamma förhållanden
* upprepade gånger jagar fågel på flykt utan att stå för den
* upprepade gånger stöter fågel jagar iväg fågel, som en annan hund står
* för har flere resultatlösa stånd
* upprepade gånger utan tillstånd rör sig på ståndet så att fågeln flyr
* förföljer fågel och annat vilt
* vägrar att på kommando resa en frisk fågel
* stör husdjur och renar
* skäller upprepade gånger under söket
* uppvisar skott- eller viltskygghet

3. PRISVALÖRER
Vid premiering bör man utöver vad som sägs i hönshundarnas jaktprovsregler och domaranvisningar
beakta följande:
3.1 Unghundsklass
I unghundsklass bör man fästa mest uppmärksamhet på hur hundens medfödda anlag inverkar på
prestationsförmågan. Brister i dressyren skall man inte fästa sig så mycket vid som i övriga klasser. I
unghundsklass skjuts ett skott i luften då fågeln flyger upp och inget krav på apport ställs för att
hunden skall gå till pris.
3.2 Öppen klass
För att få ett första pris i öppen klass bör hunden göra ett fullständigt fågelarbete, till vilket hör
fällande och apportering av fågel.
För ett andra pris bör hunden ha ett godkänt fågelarbete och apport.
Ett andra pris kan hunden också få med ett godkänt fågelarbete och med ett i kraftvarande
apporteringsbevis.
För att få ett tredje pris bör hunden ha ett fågelarbete och den bör visa att den är en användbar
jakthund.
I skogsprov kan undantag göras med beaktande av ovannämnda så att en hund kan få ett första pris om
den utför två (2) fågelarbeten som i öppenklass skulle berättiga till ett första pris, fastän ingen fågel
skulle fällas. För ett första pris i det här fallet förutsätts att hunden har ett i kraft varande
apporteringsbevis.
Man bör anhålla om apporttest, som hönshundarna har möjlighet att utföra, i förväg av Kennelklubben
eller av det kenneldistrikt där testet arrangeras enligt de bestämmelser som gäller för ögonblicket.
Apporttestet kan antingen utföras i samband med provet eller som ett skilt apporteringstest utanför

provet. I fall det fälls en fågel för hunden under jaktprovet tar man inte i beaktande apporteringstestet
då man bedömer ifråga varande prov. För ett godkänt test ges ett apporteringsbevis, som är i kraft i två
år från den dagen det är utfärdat. Det samma gäller om hunden utfört en godkänd apport av en fågel
som fällts på provet och på basen av det fått ett apporteringsbevis, som är i kraft i två år från dagen då
apporten utförts.
3.3 Segrarklass
Man bör sträva till att hunden skall ha chans till ett fullständigt fågelarbete för att få ett första pris och
certifikat. I tävlingen med de fem kvarvarande hundarna i finalen förlorar hundarna i regel inte sina
pris, utan placerar sig enligt sina prestationer enligt 1., 2., 3., 4., eller 5. pris, dock så att hunden i
ifråga varande prov har ett fågelarbete som berättigar till pris.

4. ALLMÄNNA DIREKTIV
4.1 Domaren bedömer hundens förtjänster och fel endast på basen av det som han/hon själv eller den
sakkunniga person, som är utnämnd att hjälpa konstaterar.
4.2 I provet skjuter föraren och vid behov domaren eller en person som känner till jakt med
hönshundar och som provkommittén har utsett.
4.3 Bedömningen av sökheatet avslutas i kvalitetsbedömningen då hunden kopplats och i
konkurrensklasserna då kopplingsuppmaningen getts.
4.4 Endast med domarens tillåtelse kan föraren bytas under provets gång.
4.5 Då sökheatet inleds får hunden inte ha halsband, men domaren kan enligt förgottfinnande för att
kunna skilja på hundarna bestämma att hundarna bär ett färgat kännetecken. Föraren får om så önskas
ha ett färgat reflextäcke på hunden.
4.6 Hunden får föras med hjälp av ord, visslingar och handtecken så att parkamraten inte störs.
4.7 Föraren får inte föra fler än två hundar i konkurrensklasser på prov.
4.8 Domaren kan utesluta föraren och/eller dennes hund från provet om föraren inte lyder arrangörens
och domarens direktiv, föraren riskerar den allmänna tryggheten eller trots uppmaningar på ett
störande sätt använder visslingar eller rop.
4.9 Under provens gång bör hundarna hållas kopplade före sitt sökheat och efter detsamma.
4.10 Domaren kan utesluta en hund, som försenar sig från provet.
__________________________________________________________________________________

Bilaga 1
DIREKTIV FÖR ARRANGERANDE AV FÄLTSEGRARTÄVLINGEN
Godkända av Kennelklubben 22.4.2010. I kraft från och med 1.8.2011
1.Ändamål Fältsegrartävlingen är ett av Kennelklubben arrangerat Finskt Mästerskap för
segrarklasshundar. Segraren i tävlingen får titeln Fältsegrarvinnare provåret (M-). Titeln införs i
registerboken. Segraren tillkännages i provterrängen.
2. Arrangerande och anmälan till provet Tävlingen arrangeras årligen av Kanakoirakerho –
Hönshundssektionen r.f
3. Rätt att delta I Fältsegrartävlngen får delta pointrar och settrar som är registrerade i Kennelklubben
och som har fått ett första pris i öppen klass i fjäll- eller fältprov i Finland eller i ett nordiskt land med
motsvarande provsystem och klasser.(Kennelklubbens prov- och tävlingskommittés beslut 7.5.2008
(4/08).
Uttagningssättet är i kraft från och med 1.8.2008

DIREKTIV FÖR ANGERANDET AV SPECIALTÄVLINGAR
Godkända av Kanakoirakerho – Hönhundssektionen rf den 20.2.2010. I kraft från och med 1.8.2010
GULDPOKALEN
1. Ändamål och tillämpning
1.1. Guldpokalen är en fälttävling för unga pointrar och settrar där man särskilt fäster sig vid de
deltagande hundarnas medfödda jaktegenskaper.
2. Arrangemang och anmälan
2.1. Rasföreningen Kanakoirakerho – Hönshundssektionen rf. arrangerar årligen tävlingen.
2.2 Uppfödaren eller ägaren bör anmäla hunden till tävlingen under det år hunden är född och bör då
samtidigt inbetala en förhandsavgift som rasföreningens styrelse fastställer från gång till gång.
2.3. Rasföreningens styrelse kan godkänna en efteranmälan.
3. Rätt att delta
3.1 I tävlingen får pointrar och settrar delta under sitt andra levnadsår.
3.2 En hund, som deltar i Guldpokalen behöver inte ha utställningsresultat.
4. Bedömning av hunden
4.1 Vid behov arrangeras en uttagningstävling för de deltagande hundarna. På basen av resultaten i
uttagningstävlingen väljs hundar till finalen. Domaren rangordnar de fem bästa hundarna i finalen.
4.2 Vinnaren bör ha ett godkänt fågelarbete i finalen
4.3 Domaren bör utse vinnaren ute i terrängen och rangordningen av hundarna på provdagsaftonen.
4.4 Vinnaren av tävlingen tilldelas titeln Guldpokalvinnare och årtalet. (KUL-) . Titeln skrivs in i
registerboken.

DERBY
Ändamål och tillämpning
Derby-tävlingen är ett fältprov för unga hönshundar, där man fäster särskild uppmärksamhet på de
deltagande hundarnas medfödda jaktegenskaper och mottaglighet för dressyr.
Arrangement
Tävlingen ordnas årligen av rasföreningen Kanakoirakerho – Hönshundssektionen rf.
3. Rätt att delta
I tävlingen får de pointrar och settrar delta, som året innan på basen av sin ålder, hade rätt att delta i
föregående års Guldpokal.
4. Bedömning av hundarna
4.1 Vid behov arrangeras en uttagningstävling för de deltagande hundarna. På basen av resultaten i
uttagningstävlingen väljs hundar till finalen. Domaren rangordnar de fem bästa hundarna i finalen.
4.2 Vinnaren bör ha ett godkänt fågelarbete i finalen
4.3 Domaren bör utse vinnaren ute i terrängen och rangordningen av hundarna på provdagsaftonen.
4.4 Vinnaren av tävlingen tilldelas titeln Derby-vinnare och årtalet (DV-). Titeln skrivs in i
registerboken
4.5 Domarna kan ge de deltagande hundarna öppenklasspris.
UPPFÖDARTÄVLING
Efter avslutad Derby-tävling summerar provkommittén på basen av föregående års Guldpokal och
årets Derby-tävlings resultaten för de deltagande hundarna och vilken uppfödares hundar som har fått
den högsta sammanlagda poängen i de ifråga -varande tävlingarna.
En hund, som har kommit tll finalen får 2 poäng. Vidare får vinnarna 7 poäng, 2. placerade 5 poäng,
3.placerade 4 poäng, 4.placerade 3 poäng och 5. placerade 2 poäng.
Den finländska uppfödare som fått mest poäng får titeln Årets uppfödare och titeln skrivs in i
rasföreningens årsbok.
ELIT-TÄVLINGEN
1. Ändamål och tillämpning
Elit-tävlingen är ett segrarklass prov för pointrar och settrar, där hundarna tävlar i par i ett två timmars
heat.
2. Arrangemang och anmälan
Kanakoirakerho – Hönshundssektionen rf. ordnar årligen tävlingen.
3. Rätt att delta
Rätt att delta i Elit-tävlingen har pointrar och settrar, som är registrerade i Kennelklubben och har ett
första pris i öppenklass för hönshundar på antingen fält- eller fjällprov i Finland eller i ett nordiskt
land i en motsvarande provform och klass.

Rasföreningens styrelse definierar från gång till gång noggrannare principer för rätten att delta.
4. Bedömning av hunden
4.1 På grund av tävlingens natur ordnas ingen matchning
4.2 Den vinnande hunden bör uppvisa god uthållighet under hela provet för att kunna tilldelas ett
certifikat.
4.3 Den vinnande hunden tilldelas titeln Elit-segrare med årtal (Elit - ). Titeln inskrivs i registerboken
__________________________________________________________________________________

Bilaga 2
BEDÖMNING OCH DIREKTIV FÖR ARRANGERANDET AV APPORTERINGSTEST
Godkänt av Kennelklubben 22.4.2010. Gäller från och med 1.8.2011
1. Ändamålet med apporteringstestet
Testets ändamål är att kunna konstatera dresserbarheten hos hunden, dens förmåga och vilja att
apportera vilt.
2. Rätt att arrangera apporteringstestet
En medlemsförening inom Kennelklubben har rätt att arrangera apporteringstestet
Arrangören besluter angående förhandsanmälan..
3. Arrangerandet av apporteringstestet
Endast ett protokoll i tre exemplar per hund ifylls i apporteringstestet, ett till hundföraren, ett till
rasföreningen och ett till domaren.
Inget särskilt provprotokoll ifylls.
4. Utförande av apporteringstestet
Platsen för testet bör vara tillräckligt öppen så att hunden kan se fågeln som kastas.
Deltagaren i testet skaffar själv apporteringsfågeln, om inte annat nämnts. Apporteringsfågeln bör vara
en matnyttig fågel i god kondition. Domaren godkänner om apporteingsfågeln är användbar, skilt för
varje hund, före testet utförs. Fågeln kastas i terrängen framför i medvind ca 20 – 30 m från hunden.
Skytten står snett framför ca 10 m från hunden och när fågeln är i luften skjuts ett skott antingen med
hagelgevär eller med en 9mm startpistol. Hunden bör vänta lugnt på plats och när den fått lov får den
apportera fågeln. Föraren får stöda sin hund med behärskade röst- och handmärken från platsen där
personen står. Domaren bedömer hur lugn hunden är när kastet och skottet utförs, apporteringslusten,
rätlinjigheten, greppet om viltet och avlämningen i förarens hand. I varje enskilt test får hunden en
möjlighet.
5. Bedömning
Domaren ger en fri muntlig bedömning av hundens prestation.
I bedömningen använder man begreppen godkänd eller underkänd.
Apporteringstestet är ett separat frivilligt test. Beviset bör vid begäran uppvisas då hunden deltar i
öppenklass på fält-, fjäll- och skogsprov
Översättning: A S-N
Vid tolkningsfrågor gäller den finskspråkiga versionen.

