SBK Specialsök
Utkast till inofficiella regler 2020-05-23
Specialsök som provform inom Svenska Brukshundklubben (SBK) utgår från att stödja
nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och
medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.
Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker
i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.
Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för
nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande
för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt.
Syftet med provet är
•

att sprida kunskap om specialsök så att provet blir en attraktiv aktivitet för
aktiva hundar och hundägare,

•

att hundens arbetsförmåga provas objektivt så att provresultaten kan
användas i Brukshundklubbens arbete för friska och funktionsdugliga hundar,

•

att Brukshundklubben stödjer utvecklingen och användandet av specialsök i
tjänstehundsverksamhet samt kvalitetssäkring inom och utom
organisationen,

•

att öka kunskapen inom organisationen om specialsök och hundens förmåga
samt

•

att Brukshundklubben aktivt utvecklas till nytta för medlemmarna och
samhället.

Detta dokument är ett utkast till regler som har tagits fram inom Projekt Specialsök.
Reglerna är inte fastställda och används i utvärderingssyfte vid inom SBK.
Uppdatering av reglerna kommer att ske löpande varför det är lämpligt att alltid
hämta den senaste versionen på https://www.brukshundklubben.se/specialsok
Observera att prov i SBK Specialsök endast kan arrangeras av Brukshundklubbens
distrikt, lokal- eller rasklubbar och att av projektgruppen auktoriserade provledare
och domare måste anlitas (se kontaktlista på ovanstående länk).
[Kommentarer i texten är markerade med hakparenteser.]
De allmänna reglerna (avsnitt 1–7) utformas av SKK.

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta | Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta | Telefon 08-505 875 00
Svenska Brukshundklubben: 802000–4605 | Brukshundservice Sverige AB: 556448–6453
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Allmänna regler för utställningar,
prov, tävlingar och beskrivningar
Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov,
tävlingar och beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke
stambokförda) arrangemang som anordnas inom SKK-organisationen. Här
utöver gäller i tillämpliga delar SKK:s stadgar, samt bestämmelser som
utfärdats av myndighet.

Inledning
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 sjukdomar och skador på människor, den egna hunden
och andra djur.
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKKorganisationen.
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 medlemsorganisationer samt att på
utställning, prov, tävling eller beskrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar
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 föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga
förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd
blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande).
Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, registrerat 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 medtas 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 SKK:s Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen

•

av SKK:s Disciplinnämnd, SKK 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 SKK:s
Disciplinnämnd.
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Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte
framförs av person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur,
alternativt är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under
pågående utredning i SKK:s Disciplinnämnd.
Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före aktuellt utställnings-,
prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKK:s Disciplinnämnd
uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning,
prov, tävling eller beskrivning.
Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKK:s
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 championat.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot
bandmask (echinococcos).
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 vaccinationsregler följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har
tillåtelse att vistas på området 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 SKK:s centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören
skyldig att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.

3. Ansvar
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.
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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
klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av
tjänstgörande funktionär, på särskild 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.
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.

4. 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 orsakats 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.

5. 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 enligt 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, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Rapporterad hund kan avvisas från området.

6. 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. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-,
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tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela Disqualified med hänvisning till
mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller
beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet, eller tydligt flyktbeteende
dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon
möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

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, parvovirusinfektion 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 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.

Valpar
Valpar under 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
Födda före 1 januari 2008:
•

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt är
fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på utställning,
SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

•

Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på
utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
•

Får inte delta på utställning eller SBK:s exteriörbeskrivning.

•

Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov,
tävling och beskrivning.

•

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta
på utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts
med naturligt hellång svans
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med
svanskuperade.
Födda före 1 januari 2008:
•

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är
fallen undan svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, SBK:s
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.
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•

Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl
för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad
som anges i inledningen till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid
arrangemanget som senare får delta på utställning, SBK:s exteriör-beskrivning,
prov, tävling och beskrivning.

•

Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där
svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska
skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov
eller tävling. Däremot får den delta på Mentalbeskrivning Hund.

Födda 1 januari 2008 eller senare: Prov, tävling och beskrivning
•

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har
svanskuperats av veterinärmedicinska 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 eller beskrivning.

Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått
annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på
utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. Detta gäller även
valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för
utförseln av tiken.
Från denna bestämmelse kan SKK:s centralstyrelse medge undantag om det klart
framgår att utförseln inte skett för att kringgå reglerna om hinder för deltagande, eller
om synnerliga skäl föreligger

7. 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, reaktion 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 tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till
dessa föreskrifter.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är
otillåtna inom SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns
också regler för dispensansökan från SKK-organisationens 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.
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Kastrerad hanhund/tik
•

Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta
vid utställning och SBK:s exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified
respektive ej godkänd.

•

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov,
tävling eller beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav
på testikelstatus föreligga – för upplysning om detta, se det specifika regelverket.

•

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

•

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk
behandling medges generell dispens för deltagande vid utställning, SBK:s
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt
dopingreglemente för hund.
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Särskilda regler för specialsök
8. Reglernas tillämplighet
Dessa regler gäller för prov i specialsök som anordnas inom Svenska Brukshundklubben
(SBK).

9. Rätt att anordna prov
Rätt att anordna officiella prov i specialsök har lokalklubbar, distrikt och rasklubbar
inom Svenska Brukshundklubben.

10.

Ansökan om och redovisning av prov

Officiellt prov i specialsök ska ansökas hos Svenska Brukshundklubben (SBK) för
godkännande och fastställande. Ansökan sker enligt SBK:s anvisning.
Redovisning av prov sker enligt SBK:s anvisning.

11.

Villkor för deltagande

Prov i specialsök är öppet för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade och
kryptorchida hundar.
Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen före provtillfället.
För registrerad hund:
•

Hunden ska deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som
tävlar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.

•

Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.

•

Utlandsägdhund ska vid anmälningstidens utgång vara verifierad i SKKhunddata.

Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden
vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
För oregistrerad hund:
•

Oregistrerad hund som deltar i prov ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC)
utfärdad av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan.

Medlemskap
Förare ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben.

12.

Löptikar

Tik som löper får delta i prov. Deltagare med löpande tik är skyldig att meddela
arrangören detta senast vid provdagens början så startordningen kan anpassas.
Hunden måste vistas på av arrangören anvisat område före och efter start. Löptikar
startar sist i alla klasser. Arrangören kan återanvända sökområde där löptik deltagit.
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Anmälan och avgifter

Upplysningar om anmälningsavgift och anmälningstid återfinns på SBK Tävling och
SBK:s hemsida.
Anmälaren ska ha tagit del av gällande bestämmelser.

Återbetalning av anmälningsavgift
Återbetalning av anmälningsavgiften sker enligt anvisningar på SBK Tävling och
SBK:s hemsida.

14.

Protest

Avgivande
Förare som anser sig ha behandlats orättvist kan söka upprättelse genom att avge
protest till provledaren. Protest kan inte lämnas mot domslut.
Resultat kan ändras endast i följande fall:
•

Om fel av teknisk art blivit begånget, till exempel om hund felaktigt deltagit i viss
klass utan att vara berättigad till det.

•

Om hund inte haft rätt att delta enligt gällande regler.

Protest ska muntligen framföras till arrangören senast fem (5) minuter efter sista start
i den aktuella klassen. Skriftlig protest ska därefter lämnas in till arrangören senast 30
minuter efter det att aktuell klass är avslutad för dagen.
Protest behandlas i samverkan av provledare och domare, beslut fattas av domaren.
Protest ska avgöras innan provet är slut för dagen. Avslagen protest ska skriftligen
motiveras.

Besvär
Klagande som inte låter sig nöja med domarens beslut kan besvära sig hos
Brukshundklubbens Förbundsstyrelse (FS). Besvär ska skriftligen vara FS tillhanda
senast en vecka efter det att den klagande fått del av domarens beslut.

15.

Ansvar/förarens skyldigheter

Förare är skyldig att väl känna och följa de regler och anvisningar som utfärdas för prov
samt de ytterligare anvisningar som meddelas.
Följer inte föraren regler och anvisningar eller i övrigt uppträder olämpligt kan domaren
utesluta ekipaget från vidare deltagande i prov aktuell dag.

16.

Funktionärer

För samtliga kategorier av funktionärer gäller att de ska efterleva de etiska regler och
riktlinjer som formulerats i dokumentet Etisk policy för prov och tävling inom Svenska
Brukshundsklubben.
Domare och provledare får ej delta i prov där de tjänstgör. Övriga funktionär får ej
delta i den klass där de själva tjänstgör.

11

SBK Specialsök

Utkast – Inofficiella regler

Version 2020-05-23

Domare
Domare i specialsök auktoriseras av SBK. Domare i specialsök ska vara medlem i SBK.

Provledare
Provledare i specialsök auktoriseras av SBK. Provledare i specialsök ska vara medlem
i SBK.

Övriga funktionärer
Övriga funktionärer som tjänstgör på prov behöver ej vara auktoriserade, de ska dock
vara medlemmar i SBK samt förtrogna med relevanta bestämmelser och regler.

17.

Kontroller

Arrangör ska kontrollera:
•

att hund är ID-märkt,

•

att hunden är vaccinerad enligt gällande bestämmelser samt

•

att föraren har giltigt medlemskap.

Förare, som ej kan styrka medlemskap inom SBK genom att uppvisa giltigt
medlemskort, ska inom tre dagar efter provtillfället hos arrangören styrka sitt
medlemskap. Sker inte detta, ska resultatet strykas.
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Genomförande
18.

Grunden för specialsök som provform

Traditionellt har specialsök varit ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka
efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till
vägglöss, kantarell eller något annat.
Specialsök som provform inom SBK utgår från att stödja nyttjande av specialsök
inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare
en utvecklande och aktiverande verksamhet.
Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man
söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.
Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för
nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara
givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet kunna
bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

19.

Deltagare med särskilda behov

Person med särskilda behov av varaktig karaktär, t.ex. fysiskt handikapp, har rätt att
delta i prov. I samband med sin anmälan ska föraren ange vilket/vilka särskilda behov
han/hon har och vilket ev. hjälpmedel han/hon kommer att medföra på banan. Dispens
från SBK ska kunna uppvisas på arrangörens begäran. Se vidare SBK:s anvisningar.

20.

Klasser och uppflyttning

I specialsök finns klasserna 1, 2 och 3 med gradvis ökande svårighetsgrad avseende
etikett, sökområdets utformning, gömmornas placering och tillgänglig tid (se nedan).
[Denna del kompletteras senare.]

21.

Placering och utmärkelser

[Denna del kompletteras senare.]

22.

Prov i specialsök

En domare bör ej döma mer än fem timmar per dag. Som bedömning räknas den tid då
domaren är aktiv. Provledaren ska planera för pauser för domare och funktionärer.
Förare får inte starta med flera hundar i samma klass. Förare kan starta med olika
hundar i olika klasser om det är möjligt.

Startordning
Arrangören fastställer startordning.

Koppel, halsband, sele och liknande
Hunden får ha halsband alternativt sele. Tjänstetecken får bäras. Under
genomförande av provet kan hunden vara lös eller kopplad efter förarens eget val.
Alla sorters icke-strypande halsband, selar, koppel och linor är tillåtna.
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Då provets omständigheter så kräver kan domaren föreskriva att hunden skall vara
kopplad. Domaren kan då ange maximal längd på koppel eller lina.

Etikett
Som etikett används Röd Kong Classic i bitar med följande storlek.
•

Klass 1: ej mindre än 1 x 1 cm och maximalt hel Kong storlek M.

•

Klass 2 och 3: ej mindre än 0,5 x 0,5 cm och maximalt hel Kong storlek M.

Kongen får inte kokas, tvättas, värmebehandlas, behandlas med kemikalier eller
liknande som kan påverka doften.
Till varje prov ska nya bitar av Kong användas som ”avvittras” i en sil/durkslag eller
liknande utomhus ca 4 veckor före prov. Kongbitarna skall förvaras och hanteras
varsamt, utplaceras med tång, pincett eller liknande innan prov.
Tid för preparering av gömmor är minst en timme, upp till en dag, före start av första
hund.

Belöning
Under provets genomförande får belöning endast ske med röst och beröring.

23.

Provets utformning

Föraren tilldelas före start den uppgift som ska lösas inom sökområdet. Under ett
prov har alla deltagare i en klass samma uppgift.

Sökområdet
Med sökområdet avses det område som ekipaget ska söka av inklusive allt som
befinner sig inom områdets gränser. Sökområdets utformning ska efterlikna ett skarpt
tjänstehundssök. I första hand ska verkliga miljöer användas. Miljöerna kan vara
både utomhus, inomhus, i stadsmiljö, likväl som i terräng oavsett årstid och väder.1
Om sökområdets utformning arrangeras/påverkas/förändras inför provet ska det göras
på ett sätt som motsvarar en verklig miljö.
Provledaren utformar sökområdet i samverkan med domaren. Domaren fastställer
sökområdets utformning. Sökområdet varierar därför mellan varje klass och
provtillfälle.
Sökområdets gränser ska vara tydliga. Vid behov kan utmärkning ske på lämpligt
sätt.
Under ett prov har alla deltagare i en klass samma sökområde.
Avvallning ska ske med hund och människor före start av första hund på provdagen.
Sökområdet bör inte användas vid träning eller prov minst en vecka före provet för
att minimera risk för kvarvarande vittring av Kong i provområdet.
Sökområde ska utformas så att skaderisken för hund och förare minimeras. Domare
och provledare kan meddela restriktioner för hur hund och förare får agera inom
sökområdet om det behövs av säkerhetsskäl.

1

Förslag på olika sökmiljöer kan vara industrilokal, lagerlokal, kontorsmiljöer, ladugårdsmiljöer, båtmiljöer,
terräng, parkeringshus, stadsmiljöer etc.
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Sökområdets utformning ska dokumenteras på lämpligt sätt.

Information om provets genomförande
Arrangör ska ge förare nödvändig information om provets genomförande före första
start. Detta behöver inte ske som en genomgång på plats utan kan meddelas på annat
sätt.
Ekipaget kan kallas till start vid specifik tid.
Direkt före ekipagets start lämnar funktionär närmare anvisningar om sökområdets
gränser, säkerhetsrestriktioner och eventuellt annan kompletterande information.

Tillträde till sökområdet
Hund eller förare får ej beträda sökområdet efter att det är upplagt. Hund och förare
ska tillsammans inträda på sökområdet vid start.

24.

Klasspecifika bestämmelser

Svårighetsgrad
Utmaningarna och svårigheterna ökar gradvis i högre klasser.
•

Klass 1: sökmiljöer som innehåller sök i byggnad, terräng, gods, fordon
(utvändigt) etc kan förekomma.

•

Klass 2: utöver vad som angetts under klass 1; sök invändigt i fordon samt
instabilt underlag kan förekomma.

•

Klass 3: utöver vad som angetts under Klass 1 och 2; sök på person, yttre störning
i form av buller, ljud eller skrammel, samt människor i rörelse kan förekomma.
Det kan förekomma del/delar av sökområde som föraren inte får beträda, utan
hunden dirigeras att söka fritt i området (när hunden markerar för fynd får
föraren gå fram till hunden för att lösa upp markeringen).

Tidtagningen startar när provledaren ger klartecken till ekipaget att påbörja arbetet.
Följande ungefärliga tider (lämplig söktid) rekommenderas:
•

Klass 1: ca 7 min

•

Klass 2: ca 10 min

•

Klass 3: ca 15-20 min

Domaren fastställer maximal söktid före första start. Följande maxtider
rekommenderas:
•

Klass 1: 15-20 min

•

Klass 2: 20-25 min

•

Klass 3: 30-40 min

Arrangören bör använda en sökutbildad provhund i området i god tid före provet så
man får en uppfattning om ungefär hur lång tid och områdets storlek som behövs i
respektive område för respektive klass, samt gömmornas placering.
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Gömmor
Antal gömmor avgörs från sökområde till sökområde. Provledaren och domaren ska i
samråd avgöra antalet gömmor, så att domaren kan bedöma markeringar och
ekipagets uthållighet, samt att området blir genomsökt. Antal gömmor skall vara
okänt för den tävlande, men aldrig helt tomt.
Etiketterna ska gömmas oåtkomliga för hunden och inte synliga för vare sig hund
eller förare. Etiketter kan läggas i någon form av förpackning för att minimera
kontaminering i området, till exempel provrör eller metallburk med hål i. Avstånd
mellan gömmorna bör inte understiga 3 meter.
Vid placering av gömmorna gäller följande maximal höjd:
•

Klass 1: 1,.0 m

•

Klass 2: 1,5 m

•

Klass 3: 2,0 m

Vid placering av gömmorna gäller följande maximalt djup:
•

Klass 1: 30 cm

•

Klass 2: 40 cm

•

Klass 3: 50 cm

Vid placering av gömmor inom sökområdet ska domaren ta hänsyn till vindar, fläktar
och ventilation, då vittringen kan falla olika beroende på hur sökområdet är utformat.
I klass 1 kvitterar domaren hittad gömma om det är rätt/fel. I klass 2 och 3 bekräftar
bara domaren att man uppfattat förarens meddelande om markering.

25.

Domarens rätt att avbryta deltagande

Domare har rätt att avbryta deltagande om hunden inte är i skick att delta i provet
eller om hunden på grund av skada eller annat visar uppenbar oförmåga att genomföra
provet eller kan bedömas komma till skada vid ett fullföljande.
Domaren ska avbryta deltagande ekipage och avvisa dem från området om föraren
uppträder olämpligt, se även punkt 15 Ansvar/förarens skyldigheter samt
bedömningsanvisningarna.
Domaren ska avbryta deltagande ekipage om hunden:
•

gör sådan åverkan att sökområdet skadas så mycket att det måste återställas eller
repareras eller

•

uträttar naturbehov inom sökområdet.

Ekipage som avbryts av domaren ges ingen bedömning och resultat stryks.

26.

Bedömning

Bedömning sker under hela tiden ekipaget befinner sig inom sökområdet.
Bedömningen sker genom att domaren beskriver ekipagets agerande enligt nedan
angivna beskrivningskriterier. Ekipagets tid är inte avgörande, så länge maxtiden inte
överskrids, utan vikten läggs på hur ekipaget löser sin uppgift.
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Alla deltagare ska erhålla ett muntligt omdöme med konstruktiv kritik från domaren.
Syftet är att ge föraren tips på hur ekipaget kan förbättra sin prestation.
Alla deltagare ska erhålla sitt bedömningsprotokoll samt dokumentation av uppgiften
och sökområdet senast tre dagar efter provets genomförande.

Hundens egenskaper
1. Uthållighet
A.

Orkar inte fullfölja söket.

B.

Hunden fullföljer söket med hjälp av föraren.

C.

Hunden fullföljer söket med enstaka pauser men kommer igång självmant.

D.

Uthållig men både uthållighet och intresse mattas/dalar under söktiden.

E.

Uthållig hela söktiden.

2. Koncentration och fokus
A.

Ofokuserad under hela söket.

B.

Ofokuserad under större delen av söket med flera långa avbrott. Behöver
startas om.

C.

Fokuserad under större delen av söket men med flera korta avbrott/ hund
som startar lite tveksam men som ökar i fokus när den kommer igång med
arbetet.

D.

Fokuserad på uppgiften under merparten av söket, enstaka
avbrott/kontroller men återgår självmant till uppgiften.

E.

Fokuserad på uppgiften under hela söket.

3. Hundens självständighet
A.

Tar inga egna initiativ.

B.

Tar enstaka egna initiativ, krävs mycket styrning, hunden frågar förare vid
upprepade tillfällen, ”kletig” mot förare.

C.

Tar egna initiativ utifrån förarens direktiv, enstaka frågor/avbrott som
kräver direktiv från föraren för att återgå till arbete.

D.

Arbetar självständigt under större delen av söktiden. Enstaka avbrott men
återgår till arbete självmant.

E.

Arbetar helt självständigt om inte styrning ges eller utifrån förarens
direktiv, frågar ej.

4. Miljö och störningar
A.

Så miljöpåverkad att söket inte kan starta.

B.

Startar söket men påverkas så mycket att det ej kan fullföljas.

C.

Påverkas av miljön men fullföljer söket med stöttning av föraren.

D.

Liten påverkan, startar om och fullföljer söket självmant.

E.

Helt opåverkad.
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5. Hittande (anges för varje gömma)
A.

Noterar ej gömman.

B.

Noterar gömman men släpper och fullföljer inte.

C.

Noterar gömman men släpper och söker vidare, återgår och fullföljer
självmant eller på uppmaning av föraren).

D.

Arbetar sig fram till gömman med mindre avbrott.

E.

Arbetar sig målmedvetet fram till gömman utan avbrott.

6. Markering och åverkan (anges för varje gömma)
A.

Markerar inteÅverkan, krafsar ihärdigt, biter, river m.m. Söket avbryts av
domaren2

B.

Markerar bristfälligt med mindre åverkan3

C.

Markerar bristfälligt med otydligt utpekande4

D.

Markerar tydligt men släpper fokus mot gömman.

E.

Markerar tydligt med fokus mot gömman.

7. Felmarkeringar
A.

3 eller fler felmarkeringar. Söket avbryts av domaren.

B.

Hunden utför markeringsbeteende på korrekt plats men föraren meddelar ej
markerat eller hunden utför inget markeringsbeteende men föraren
meddelar markerat.

C.

2 felmarkeringar

D.

1 felmarkering

E.

Inga felmarkeringar

Utförande, ekipagets uppträdande
8. Systematik vid genomsök av område
A.

Stora brister i systematiken, merparten av området ej avsökt.

B.

Brister i systematiken, delar av området ej avsökt, fastnar i del av området.

C.

Systematiskt sök men mindre delar av området missas.

D.

Förare anpassar systematik utifrån hundens förutsättningar5

2

Söket avbryts då hunden gör sådan åverkan att gömman måste återställas/bytas ut/stället måste repareras.
Inget godkänt arbete; inte heller de gömmor som eventuellt hittats före räknas.
3
Mindre åverkan = krafs, intensivt slickande, biter.
4
Otydligt utpekande = arbetar ej hela vägen fram, distans-markerar trots att det går att ta sig fram, krävs fråga
från föraren för att hunden ska visa m.m.
5
Föraren tar hänsyn till sin hunds eventuella brister i miljö m.m. och anpassar sin systematik med hänsyn till
hundens brister för att kanske kunna låta sin hund hitta några gömmor för att sedan om tiden räcker till att låta
hunden söka av det område den har svårt för.
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Systematiskt sök, får med sig hela området, anpassar systematiken till
område/miljö.

9. Kontroll
A.

Föraren har inte kontroll på hunden, hunden är inte styrbar.

B.

Hunden är svår att styra, lyssnar inte på föraren.

C.

Förarens kontroll av hunden påverkar söket negativt, t ex tjatar på hunden,
låter inte hunden arbeta ut gömmor.

D.

Hunden följer förarens anvisningar med viss fördröjning.

E.

Hunden är lyhörd och följer förarens anvisningar väl. Bra samarbete.

Anledningen till att detta hamnar på ett D är att föraren tar med i sin plan sin hunds eventuella
tillkortakommande och arbetar utifrån sin hunds förutsättningar och inte börjar söket med att tvinga den över
ev. galler, presenningar eller liknande.
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Poängsättning

Den förare som så önskar kan få sitt resultat poängsatt.
Poängen ges dels för andelen funna gömmor, dels genom poängsättning av
beskrivningsresultat enligt avsnitt 26.

Poäng för funna gömmor
Ekipage som korrekt markerar finner alla gömmor får 250 poäng. En gömma räknas
som korrekt markerad när domaren sätter beskrivningskriteriet Markering till B, C, D
eller E. För färre antalet funnakorrekt markerade gömmor beräknas poängen enligt
formeln
𝑃𝑜ä𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑛𝑎 𝑔ö𝑚𝑚𝑜𝑟 =

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑔ö𝑚𝑚𝑜𝑟
× 250
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑔ö𝑚𝑚𝑜𝑟

Poängsättning av beskrivningsresultatet
Beskrivningsresultatet poängsätts enligt nedanstående tabell.
För Hittande samt Markering och åverkan beräknas poängen som ett medelvärde av
poängen perför alla gömmora enligt tabellen enligt formeln
𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑔ö𝑚𝑚𝑜𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑔ö𝑚𝑚𝑜𝑟

Bedömningsegenskap

A

B

C

D

E

1. Uthållighet

0

5

10

15

25

2. Koncentration och fokus

0

5

10

15

25

3. Hundens självständighet

0

5

10

15

20

4. Miljö och störningar

0

2

10

15

25

5. Hittande (poäng per gömma)

0

1

5

15

20

6. Markering och åverkan (poäng per
gömma)

0

1

2

10

15

7. Felmarkeringar

−50

−10

−5

−1

20

8. Systematik vid genomsök av
område

0

5

10

15

20

9. Kontroll

0

5

10

15

20

20

