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Innehåll

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1. REGELÄNDRINGAR
Rasenliga retrieverprovens domarkommitté/domarkår, som är underställd rasföreningarna,
förbereder regeländringar och därtill bifogade anvisningar i samarbete med rasföreningarna.
Regeländringarna som har godkänts av rasföreningarnas styrelser framför dessa till Suomen
Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry (senare i dessa regler ”Kennelklubben”) för att fastställas.

1.2. PROVFORMER





Anlagsprov för retriever är antingen allmänna, ämnade för föreningarnas medlemmar eller
för en viss ras.
A-jaktprov och Working test för retriever är allmänna prov och tävlingar, nationella eller
mästerskapsprov avsedda för en viss ras eller internationella prov.
B-jaktprov för retriever är antingen allmänna, ämnade för föreningars medlemmar eller prov
och tävlingar avsedda för en viss ras eller nationella mästerskapsprov.
Praktiskt jaktprov för retriever är ett allmänt prov.

1.3. RÄTT ATT DELTA OCH BEGRÄNSNINGAR
Rätt att delta i proven har alla retrievrar som är minst 9 månader gamla och uppfyller
Kennelklubbens vaccinationskrav. Hundarna bör vara registrerade antingen i Kennelklubben eller
i andra medlemsförbund av FCI. Utländska hundars resultatkrav fastställs från fall till fall av
domarkommittén.
Därtill finns tilläggskrav för olika provformer, vilka finns nämnda i reglerna för respektive
provform.
I provet får ej deltaga:







hund som är sjuk
tik som löper
dräktig tik 30 dygn före beräknad valpning och inte förrän 42 dygn efter valpningen
hund som ej uppfyller Kennelklubbens gällande antidoping bestämmelser
hund som beter sig aggressivt
hund vars utseende förändrats genom operation som är i strid med jord -och
skogbruksministeriets förordning (1070/2000)

Rätten att delta skall kontrolleras av provkommittén.
Provkommittén har rätt att begränsa antalet deltagande hundar enligt Kennelklubbens gällande
anvisningar. För deltagandet i prov eller tävlingar för en viss ras eller endast för medlemmar följs
av Kennelklubben bestyrkta särskilda anvisningar.

1.4. JÄV
Kennelklubbens giltiga, allmänna regler om jäv följs.
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1.5. BEVILJANDE AV TILLSTÅND ATT ANORDNA PROV
Dessa regler följs på rasenliga prov för retriever beviljade och godkända av FCI, Kennelklubben
styrelse och kenneldistriktet. FCI beviljar tillstånd till internationella prov. Kennelklubbens
styrelse beviljar tillstånd till nationella mästerskapstävlingar och uttagningar till dessa samt till
landskamper. Kenneldistrikten beviljar tillstånd till allmänna prov och till prov endast för
medlemmar.

1.6. ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA PROV
1.6.1. ANSÖKARE AV TILLSTÅND OCH ANSVARIG ARRANGÖR
Tillstånd för att anordna prov ansöks av den arrangerande föreningen, vilken bör vara medlem
i Kennelklubben. Den arrangerande föreningen utser en provkommitté, som tar hand om
provets arrangemang. Den ansvariga provfunktionären skall vara en person som godkänts i
NOU/NOME provfunktionärskursen. För det praktiska jaktprovet (NKM) behöver ingen
ansökan göras.

1.6.2. TIDSFRIST FÖR ANSÖKAN
Ansökan om prov skall göras inom utsatt tid som bestäms av Kennelklubben.

1.6.3. ANSÖKANS INNEHÅLL
Ur provansökan skall framgå den arrangerande föreningen, provets namn och natur,
deltagarbegränsningar, företräde att delta, tidpunkt och plats för provet, tävlingsklasser,
överdomare, ansvarig provfunktionär, anmälningsavgiftens storlek samt till vem och när
anmälningen görs och till vem avgiften erläggs. Vid anhållan om begränsat deltagarantal i
provet, skall begränsningen göras enligt Kennelklubbens anvisningar.
Vid ansökan och anordnande av prov skall fastställda regler och bestämmelser följas.

1.6.4.

ADRESSERING AV ANSÖKAN

Ansökan inlämnas inom utsatt tid till det kenneldistrikt inom vars område provet arrangeras.

1.6.5. UTLYSNING/INFORMATION OM PROVET
Kenneldistrikten informerar Kennelklubben om av dem beviljade officiella prov för publicering
enligt klubbens tidsfrist för utlysning.
Om man vid ett B-jaktprov för retriever ämnar för apportering använda för ändamålet
tillverkade apporteringsföremål (dummyer), skall detta omnämnas i provansökan före
anmälningstiden börjar.

1.7. ÄNDRING AV TIDPUNKT ELLER INSTÄLLNING AV PROV ELLER TÄVLING
Vid ändring av tidpunkt och inställning av prov följs av Kennelklubben utfärdade gällande
allmänna regler.

1.8. PROVETS DOMARE
Provets överdomare skall vara en av Kennelklubben auktoriserad överdomare för ifrågavarande
provform eller en överdomare som är auktoriserad av en kennelorganisation godkänt av ett
medlemsland av FCI samt godkänd av Kennelklubben. En finländsk överdomare skall vara medlem
både i Kennelklubben och i rasföreningen.
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1.9. ANMÄLAN TILL PROV OCH DELTAGARE SOM UTEBLIR
1.9.1. ANMÄLAN
Anmälan till prov skall göras inom den tidsfrist som arrangören angivit. Endast betalda
anmälningar beaktas, om inte annat meddelats av den arrangerande föreningen.

1.9.2. EFTERANMÄLAN
Provkommittén har rätt att godkänna efteranmälningar ifall lediga platser finns. Detta skall
avtalas med den tjänstgörande domaren.

1.9.3. DELTAGARE SOM UTEBLIR
Anmälningsavgiften återbetalas ej utan giltig orsak. Som giltiga orsaker anses infallen löptid
och hundens eller ägarens sjukdom, vilka skall bevisas med läkarintyg. Orsaken till
uteblivandet skall anmälas till provkommittén omedelbart, dock senast innan provet börjar.

1.10. HUNDFÖRAREN
Under pågående prov är hundföraren alltid hundens officiella representant, oberoende av vem
som äger hunden. Hunden bör ha samma förare under hela provet. Hundföraren bör följa de
anvisningar som ges av den tjänstgörande domaren. Hundägaren är ansvarig för de skador som
hunden förorsakar eller som hunden ådrar sig.

1.11. PROVRESULTAT
1.11.1. KONTROLL AV RESULTATEN
Provets sekreterare kontrollerar alla resultat och ansvarar för att dessa antecknas i
Kennelklubbens provprotokoll samt i de av rasföreningarna godkända individuella
bedömningsblanketterna och lämnar dem omedelbart till överdomaren för granskning.
Överdomaren skall bestyrka Kennelklubbens provprotokoll med sin underskrift.

1.11.2. INSÄNDNING AV RESULTAT
Provkommittén skall inom en vecka efter provets avslutande, sända de av överdomaren
granskade och bestyrkta provprotokollen samt de individuella bedömningsblanketterna till
den instans som beviljat provtillståndet.

1.12. BEDÖMNING AV HUNDARNA
Bedömningen sker enligt de till reglerna bifogade anvisningarna för bedömning av de olika
provformerna. Alla hundar bedöms på samma grunder, oberoende av ras.

1.13. SÄRSKILDA ANVISNINGAR
Överdomarens, tjänstgörande domarens, hundförarens, provkommitténs och den ansvariga
provfunktionärens uppgifter och skyldigheter preciseras i anvisningar godkända av
rasföreningarnas styrelser.

1.14. MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH BESVÄR
Besvär kan inte inlämnas över bedömning som skett enligt reglerna och ej heller över domarens
synpunkter.
Vid meningsskiljaktigheter på prov och tävlingar tillämpas Kennelklubbens i kraftvarande
allmänna regler angående besvärsrätt.
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Vid meningsskiljaktigheter angående tolkning av dessa översatta regler, gäller den
ursprungliga finska texten.

1.15. TVINGANDE SKÄL
Kennelklubbens styrelse kan av tvingande skäl begränsa deltagandet i prov och tävlingar eller
utfärda andra särskilda bestämmelser angående verkställande av dessa.
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2. REGLER FÖR ANLAGSPROV FÖR RETRIEVER (NOU)
2.1. ANLAGSPROVETS ÄNDAMÅL
Anlagsprovets ändamål är att konstatera att hundens karaktär är typiskt för respektive
retrieverras och om hunden har förutsättningar att tränas till småviltsapportör och till jaktprov för
retriever. Vid hundarnas bedömning beaktas de avelsmålsättningar, som gäller jaktegenskaper.

2.2. ANORDNANDE AV PROV
Vid ansökan och anordnandet av prov skall de anvisningar som anges i den allmänna delen av
reglerna samt Kennelklubbens allmänna regler följas. Domaren ansvarar för att regler och
anvisningar följs under provet.

2.3. VILT
I provet används sk. kallt vilt. Hunden skall ges tillfälle att apportera minst 2 olika vilt- eller
skadefågelarter. Vid vattenarbetet skall sjöfågel användas. På sökområdet får endast en viltart
användas. Släpspåret dras med kanin. Kaninen ämnad för apportering skall väga ca 1.5-3kg. Alla
hundar skall ha samma viltarter. Viltet skall vara i gott skick och djupfryst vilt helt upptinat.
Viltarter som är fridlysta i hela Finland får ej användas.

2.4. PROVETS GENOMFÖRANDE
2.4.1.

ALLMÄNT
Att bedöma hundens egenskaper och temperament med hjälp av anlagsprovet förutsätter så
likvärdiga provförhållanden som möjligt för alla hundar. Hundarnas startordning lottas.
Vid provets början informeras alla hundförare om provets principer och bl.a. om området där
man kan låta hundarna simma före provet. Noggrannare instruktioner ges till varje förare på
startplatserna.
Efter vatten- och sökarbetet ges en muntlig kritik över hundens arbete och information ges om
hunden går till spår eller ej. Förutsättning att delta på spåret är att hundens alla prestationer
dittills blivit godkända.
Användning av halsband eller annat tillbehör under provet är förbjudet. Föraren får ej under
provet använda hjälpmedel, vilka kan uppfattas som tvångsmedel. Hunden får ej agas på
provplatsen eller under provet.

2.4.2. BESKRIVNING AV PROVMOMENTEN
SOCIALT BETEENDE
Vid provets början samlar domaren gruppen med förare i närheten av provplatsens terräng. I
gruppen skall finnas minst två hanar och två tikar. Vid behov kan man använda hundar som
inte deltar i provet. Om endast hundar av ett kön bedöms, räcker det med att det i gruppen
finns en utomstående hund av det motsatta könet. Hundarna står kopplade i en halvcirkel
framför domaren. Domaren förklarar kort provets gång och övriga arrangemang. Samtidigt
observerar domaren hundarnas beteende i gruppen samt bekantar sig med varje hund separat.
Domaren observerar hundarnas beteende i olika situationer under hela provet.
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VATTENARBETE
Stranden bör vara lättframkomlig och sådan, att sträckan att vada är så kort som möjligt.
Vattenområdet skall vara så stort, att hunden inte frestas gå i land på motsatt strand eller gå
runt till fågeln längs stranden eller en brygga.
Hundens simlust prövas med apport av sjöfågel. Hunden ges två vattenapporter varav den
första kastas från stranden och den andra från båt, varvid apporteringsavståndet är minst 20
meter. I samband med det andra kastet avlossas ett skott med hagelgevär. Hunden hålls
kopplad i början av uppgifterna. Skytten befinner sig på lämpligt avstånd från hunden och så
att hunden har möjlighet att se skytten vid skott och kast.

SÖK
Sökområdet bör vara sådant att hunden inte hela tiden kan se föraren medan den arbetar i
terrängen. Fem (5) vilt läggs ut i området så att hunden i starttur inte ser detta. Det längsta
apporteringsavståndet är minst 50 meter. Söket kan också läggas upp så att föraren kan röra
sig längs en märkt led och skicka hunden ut på området från olika platser. Ett rörligt sök
kräver att viltet placerats tillräckligt långt från den märkta leden.
Vid sökuppgiftens början hålls hunden kopplad på startplatsen, ett skott med hagelgevär
avlossas och en fågel kastas som motivation. Hunden bör ha möjlighet att se kastet men ej
nödvändigtvis nedslagsplatsen. Skytten befinner sig på lämpligt avstånd från hunden i kastets
riktning. Vid behov kan kastaren på domarens uppmaning avge ljud före skottet för att fånga
hundens uppmärksamhet. Funktionärerna avlägsnar sig från området innan domaren ger
tillstånd att skicka hunden ut på sök.
Åskådarna placeras så att de inte stör hundens och förarens arbete. Övriga hundar bör vara
utom synhåll och tillräckligt långt borta från startplatsen.

SPÅRNING
Släpspåret är ca 80 m långt. Spåret, som dras med kanin, skall följa terrängen på ett naturligt
sätt. Hundarna skall vara utom synhåll då spåren dras. I ändan på spåret kan lämnas en annan
kanin än den man dragit spåret med. Spårdragaren avlägsnar sig från platsen utan att sprida
vittring från spåret. Domaren skall ha möjlighet att observera hur hunden spårar och hur den
beter sig vid kaninen.
Minimiavståndet mellan spåren är ca 50 meter. Öppen terräng, gles markvegetation och kraftig
vind förutsätter att avstånden mellan spåren ökas.

2.5. BEDÖMNING
Domaren skall sträva till att agera så, att hunden under provet får all möjlig hjälp för att visa sina
anlag. Domaren har rätt att pröva hunden flera gånger i olika situationer för att få en så grundlig
uppfattning om hundens anlag och temperament som möjligt.
Domaren utvärderar varje prövad egenskap skilt för sig och besluter om denna godkänns eller ej.
Beslutet baserar sig på det helhetsintryck domaren fått. Om hundens alla prövade egenskaper är
godkända, skall hundens hela prestation också godkännas.
Provet är ett test och det är därför inte lämpligt att välja bästa hund. Alla delmoment bedöms av
samma domare.
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2.5.1. BEDÖMDA EGENSKAPER
SOCIALT BETEENDE, BETEENDE MOT FRÄMMANDE MÄNNISKOR OCH HUNDAR
Retrievrarna är samarbetsvilliga, energiska jakthundar, som till sin natur anpassar sig till olika
situationer. Retrievrarna förhåller sig vänligt och positivt till främmande människor och
hundar. I bedömningen bör de karaktärsdrag som nämns i rasbeskrivningarna beaktas. Det
sociala beteende skall underkännas ifall hunden tydligt är rädd, aggressiv, störande högljudd
eller överhetsig. Underkännande leder till att hunden inte deltar i de övriga momenten. Det
sociala beteendet observeras under hela provet och kan underkännas ännu senare under
provet.

SIMLUST
Retrievern skall villigt arbeta i vatten. En hund som vägrar simma eller som simmar endast
efter ständiga uppmaningar skall underkännas. Det är skäl att upprepa momentet tills
domaren är övertygad om hundens egenskap. I vattenarbetet underkänd hund deltar inte i
söket.

SÖKLUST
Retrievrarna arbetar självständigt, ivrigt och med bibehållen fart under hela söket. Tydligt
avtagande eller helt otillräcklig söklust skall underkännas. Sökarbete som helt och hållet är
tvångsbetonat kan inte godkännas.

APPORTERINGSLUST
Retrievern skall spontant och utan tvekan ta upp vilt. Små uppmaningar från föraren eller hjälp
av domaren kan godkännas vid olika viltarter. Upprepade uppmaningar eller vägran att
apportera leder till att momentet underkänns.

VILTBEHANDLING
Retrieverns grepp om viltet är mjukt, balanserat och säkert. Att bolla med viltet utan att skada
det eller ett ytligt grepp kan godkännas. Att skada viltet, rulla på viltet eller överdriven lek med
viltet är diskvalificerande fel. Om domaren misstänker att hunden skadat viltet skall denne
försäkra sig om saken innan ett definitivt beslut görs.

INLEVERERING
Det är önskvärt att viltet inlevereras snabbt och direkt i förarens hand. Det är acceptabelt att
hunden dröjer vid inleverering samt lägger ner viltet nära föraren. Om hunden avbryter de
flesta apporteringarna, märker upprepat revir eller inte apporterar sjöfågeln minst till
strandvattnet, skall prestationen underkännas.

SKOTTREAKTION
Retrievrarna är lugna, koncentrerade och tysta vid skott. Lindrig rastlöshet och dämpat
gnällande kan dock godkännas. En tydligt skotträdd hund som förlorar sin arbetsförmåga eller
är störande högljudd, skall underkännas.

SJÄLVFÖRTROENDE OCH INITIATIVFÖRMÅGA
Retrievrarna arbetar självständigt och utför den givna uppgiften utan att för mycket förlita sig
på sin förare. Självförtroende och initiativförmåga bedöms under alla delmoment. En hund
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som inte arbetar självständigt eller inte vågar spontant ge sig ut på det avstånd som uppgiften
kräver, skall underkännas.

SAMARBETE
Retrievrarna vill samarbeta med sina förare. För godkänd prestation krävs att föraren har sin
hund i hand. En hund som inte samarbetar med sin förare, är undergiven eller rädd, skall
underkännas.

HELHETSINTRYCK
Under helhetsintryck antecknas ett sammandrag av hundens egenskaper baserat på de utförda
uppgifterna. Man bör sträva till att anteckna sammandraget i möjligast positiv ton, men tydliga
brister skall nämnas. Användandet av näsa kan vid behov nämnas under helhetsintrycket.

2.6. AVBRYTANDE AV PROVET
Domaren har rätt att avbryta provet, ifall samarbetet mellan hund och förare är så bristfälligt, att
det inte är möjligt att genomföra provet eller om hunden påvisar sådana egenskaper att det inte är
meningsfullt att fortsätta provet. Hundens prov avbryts alltid efter ett underkänt delmoment.
Därtill skall hundens prov avbrytas om föraren agar hunden på provplatsen eller om hunden
skadas.

2.7. PRISSÄTTNING
Hundens prestation bedöms enligt principen godkänd/underkänd. Ifall flera bedömningspunkter
underkänns skall den huvudsakliga orsaken till underkännandet omringas. Alla punkter i
provprotokollet skall vara godkända för att hunden skall bli godkänd i provet. Bedömningen
antecknas på det av rasföreningarna godkända provprotokollet. För godkänd provprestation
tilldelas diplom.
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3. REGLER FÖR A-JAKTPROV FÖR RETRIEVER (NOME-A)
3.1. PROVETS ÄNDAMÅL
A-jaktprovets ändamål är att erhålla information om hundarnas jaktegenskaper till ledning för
avelsarbetet samt att befrämja hundarnas användning vid jakt.

3.2. ANORDNANDE AV PROV
Vid ansökan och anordnandet av prov skall de anvisningar som anges i den allmänna delen av
reglerna samt Kennelklubbens allmänna regler följas. Domarna ansvarar för att regler och
anvisningar följs under provet.
Proven arrangeras i äkta jaktsituationer, så att viltet avsett att apporteras fälls då deltagande
hundar är närvarande.

3.3. DOMARNA
Provet bedöms av en överdomare samt utöver denna minst av en annan tjänstgörande domare.

3.4. RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i proven har hundar som har rätt att delta i segrarklass antingen i B-jaktprov eller i
Working Test för retriever.

3.5. VILT
Som apporteringsvilt kan användas alla vilt- och skadefågelarter, samt av pälsdjur hare.

3.6. BEDÖMNING
Bedömningskriterierna är de samma som på ett internationellt prov för retriever. En hund kan
underkännas ifall den inte är omedelbart på plats då den inkallas för bedömning.

3.6.1. BEDÖMDA EGENSKAPER
Då hunden är under bedömning skall den oupphörligt följa jaktens gång och stanna tyst på sin
plats. Den skall lägga på minnet viltets nedslagsplatser och komma ihåg dem tillräckligt länge.
Under apporteringarna skall hunden uppvisa egenskaper som ifrågavarande uppgift
förutsätter, såsom effektivt sök, bra dirigerbarhet, initiativförmåga, bra näsa och förmåga att
finna vilt.

3.6.2. AVBRYTANDE AV HUNDENS PROV
Om hunden gör ett diskvalificerande fel eller två grava fel, avbryts provet. Likaså ifall båda
domarna anser att hunden inte mera kan gå till pris. Därtill avbryts provet också om föraren
agar hunden på provplatsen eller om hunden skadar sig.

DISKVALIFICERANDE FEL
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aggressivt beteende
gnäller eller skäller
skotträdsla
vattenvägran
apportvägran
hård mun
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byte av vilt
ger sig av utan lov för att apportera
fysisk kontakt med hunden
hunden ur hand
jagande av vilt som inte skjutits
sök med vilt i munnen

GRAVA FEL












dåligt fotgående
orolighet på pass vilket kräver förarens uppmärksamhet
hunden dåligt i hand och/eller hunden stör jakten
hunden förs högljutt
alltför beroende av föraren
långsamt och/eller ovilligt arbete
dålig markeringsförmåga och/eller dålig minnesbild av nedslagplatsen
slarvigt apportgrepp
“first dog down”
“eye-wipe”

“first dog down”= Hunden ser det skadskjutna viltets nedslagsplats, men hittar det inte,
fast domaren anser att det borde ha varit möjligt att hitta. Viltet hittas inte heller av någon
annan utskickad hund och inte heller av domaren eller av denne utsedda funktionärer.
“eye-wipe”= Hunden lyckas inte apportera viltet, medan en annan hund under
motsvarande förhållanden lyckas, eller domaren hämtar viltet.
Om hunden under de tre första apporterna erhåller ett av de grava felen ”eye-wipe” eller
”first dog down”, avbryts provet.

3.7. FINAL
Domarna kan bestämma att en final genomförs, för att utse provets vinnare (erhåller certifikat).
Finalen bedöms av alla domarna tillsammans. I finalen deltar de hundar som ännu har möjlighet
till ett första (1:a) pris.
Hundar som inte deltar i finalen ges en kvalitetsbedömning på basen av de prestationer de
uppvisat före finalen.
Ifall ställningen efter finalen är så jämn mellan två eller flera hundar att domarna inte är villiga att
utse vinnaren, kan en ny omgång genomföras. I den nya omgången ges dessa hundar så många
apporteringstillfällen som domarna anser att behövs.

3.8.PRISSÄTTNING
Första pris (1:a) tilldelas hundar, vars prestation i sin helhet är utmärkt. Priset förutsätter att
hunden inte gjort ett diskvalificerande eller gravt fel. Förstapristagarna rangordnas. Hunden som
vunnit provet kan tilldelas certifikat (CERT), ifall minst 6 hundar deltagit i provet och den
vinnande hunden har apporterat minst fem vilt. Reservcertifikat (res-CERT) kan tilldelas näst
bästa hund.
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Andra pris (2:a) tilldelas hundar, vars prestation i sin helhet är bra. Ett gravt fel kan godkännas,
ifall hundens prestation i andra avseenden varit fri från anmärking.
Tredje pris (3:e) tilldelas hundar, vars prestationer i sin helhet varit tillfredställande.
För att bli premierad förutsätts att hunden har apporterat minst tre vilt utan diskvalificerande fel.
Om hunden gör ett diskvalificerande fel eller om hundens prestation i sin helhet inte är tillräcklig
för ett pris, antecknas noll (0) i fältet för prisvalören.
Kvalitetsbedömning kan utelämnas ifall domarna anser att hunden inte gjort ett tillräckligt bra
apporteringsarbete eller utfört färre än tre bra apporter då den gjort ett gravt fel. Om hundens
kvalitetsbedömning utelämnas eller föraren avbryter provet i en situation där domaren anser att
hunden ännu haft möjlighet till pris, antecknas streck (-) i protokollet.
Vid prisutdelningen redogör domarna för resultaten och ger kort muntlig kritik över de
premierade hundarnas prestationer.
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4. REGLER FÖR B-JAKTPROV FÖR RETRIEVER (NOME-B)
4.1. PROVETS ÄNDAMÅL
Provets ändamål är att bedöma retrieverns lämplighet och vilja att arbeta i uppgifter som liknar
jaktsituationer med beaktande av avelns målsättningar.

4.2.

KLASSINDELNING
Nybörjarklass (NKL), utan åldersgräns för hundar som har erlagt ett godkänt anlagsprov. Hund
som erhållit två gånger 1:a pris i NKL flyttas till öppen klass.
Öppen klass (ÖKL), för hundar som erhållit två gånger 1:a pris i NKL. Hund som erhållit två gånger
1:a pris i ÖKL flyttas till segrarklass.
Segrarklass (SKL), för hundar som erhållit två första pris i ÖKL.
Då hunden erhållit resultat vilka berättigar till högre klass, har den rätt att fortsätta i den lägre
klassen till slutet av pågående kalenderår.

4.3. VILT OCH APPORTERINGSFÖREMÅL
För apportering skall finnas minst två olika vilt- eller skadefågelarter. Därtill kan hardjur (kanin,
skogs- och fälthare) användas. Vid vattenarbetet skall sjöfågel användas. Släpspåret dras med
hardjur eller fågel. För alla hundar strävar man efter att använda samma viltarter. Viltet skall vara i
gott skick och fryst vilt helt upptinat. Rovdjur och viltarter som är fridlysta i hela Finland får inte
användas på prov.
I ÖKL och SKL kan man i stället för vilt använda för ändamålet tillverkade tygbeklädda
apporteringsföremål, dummyer. För alla hundar bör användas dummyer av samma storlek (ca 0,5
kg) och färg. Då det i reglerna senare omnämns vilt, kan man också syfta på dummyer.

4.4. PROVMARK
Provet bör arrangeras på ett område, som är så lik verklig jaktmark som möjligt.

4.5. PROVETS GENOMFÖRANDE
Under provet utför hunden sök-, dirigerings- samt markeringsuppgifter. I NKL finns dessutom en
spårningsuppgift, som bara behöver utföras i samband med det första NKL 1:a priset. Noggrannare
beskrivningar om uppgifterna finns i de separata anvisningarna gällande anordnandet,
genomförandet och bedömning av B-jaktprov.

4.6. BEDÖMNING
Hundens alla delmoment bedöms av en domare. Domaren kan i sin egen bedömning beakta
observationer av hunden som gjorts av andra domare som samtidigt dömer i samma klass. NKL
spår kan bedömas av en annan i provet tjänstgörande domare.
Under provet bedöms hundens förmåga och vilja att apportera vilt både på land och i vatten samt
förmåga att fungera som användbar jakthund på jakt som är typisk för retriever. I provet tillämpas
endast kvalitetsbedömning och hundarna placeras inte i rangordning.
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4.7. BEDÖMDA EGENSKAPER
SÖK
Sökarbetet skall vara sådant att hela sökområdet täcks, även dess svåraste delar. Hunden skall
kunna arbeta självständigt, men vid behov följa förarens tecken.

NÄSA
Hunden skall med hjälp av sin näsa och genom att uttnyttja vinden kunna hitta viltet.

EFFEKTIVITET OCH UTHÅLLIGHET
En effektiv hund arbetar med god fart och är en utmärkt viltfinnare. God uthållighet framträder
som konstant fart och iver under hela provet.

MARKERINGSFÖRMÅGA
Hunden skall vara uppmärksam när viltet fälls och minnas nedslagsplatserna. Vid tillstånd skall
den apportera det fällda viltet.

SKOTTREAKTION
Hunden bör vid skott vara okopplad och tyst på passet samt rikta sin uppmärksamhet i skottens
riktning.

VILTHANTERING
Hunden skall utan tvekan och utan förarens uppmaning med ett mjukt grepp apportera viltet den
vittrat, inleverera det snabbt samt avlämna det i förarens hand.

VATTENARBETE
Hunden skall utan tvekan gå i vatten samt simma effektivt och målmedvetet.

SPÅRNINGSFÖRMÅGA
Spårarbetet skall vara självständigt, snabbt och målmedvetet.

SAMARBETSVILJA
Hunden skall vid alla tillfällen vara följsam. Samarbetet mellan hund och förare observeras under
hela provet.

DIRIGERBARHET
En väl dirigerbar hund styrs lätt med hjälp av små gester till önskad plats.

ARBETE PÅ PASS
Retrievern skall i alla situationer förbli lugn, uppmärksam och koncentrerad. Vid förflyttningar
skall retrievern gå fot och stanna på plats vid befallning.

ÖVRIGA EGENSKAPER
Retrievern är samarbetsvillig och till sin natur en jakthund som anpassar sig till olika situationer
och förhåller sig vänligt och positivt till främmande människor och hundar.

HELHETSINTRYCK
Under helhetsintrycket bedöms hundens lämplighet och användbarhet som jakthund. I
bedömningen beaktas hundens hela prestation.
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4.8. AVBRYTANDE AV HUNDENS PROV
Hundens prov avbryts, ifall samarbetet mellan hund och förare är så bristfälligt, att det inte är
möjligt att genomföra provet eller om hunden påvisar sådana egenskaper att det inte är
meningsfullt att fortsätta provet. Hundens prov avbryts också om hunden inte mera har möjlighet
att erhålla ett godkänt resultat/pris eller av följande skäl:












aggressivt beteende
överdriven skygghet eller rädsla
upprepat gnällande eller skällande
tydlig skotträdsla
totalt otillräcklig arbetslust
vattenvägran
apportvägran eller avbrutna apporteringar
skadandet av vilt eller rullning på vilt
byte av vilt (SKL) eller upprepade nedläggningar av vilt (ÖKL,SKL)
ger sig av utan lov för att apportera (ÖKL, SKL)
hunden ur hand

Därtill skall hundens prov avbrytas om föraren agar hunden på provplatsen eller om hunden
skadas. Orsaken till att provet avbryts samt vem som avbröt antecknas i bedömningsblanketten.

4.9. PRISSÄTTNING
Med hjälp av de olika deluppgifterna skall domaren bilda sig en uppfattning om hundens
egenskaper, skolningsnivå och dess användbarhet som jakthund. Kvalitetsbedömning tillämpas i
alla klasser. Domarens helhetsintryck av hunden avgör prisvalören.

4.10. PRISERNA
Bedömningen skall anpassas till klassens allmänna svårighetsgrad.
Första (1:a) pris tilldelas hund, vars prestation i sin helhet är utmärkt.
Andra pris (2:a) tilldelas hund, vars prestation i sin helhet är bra.
Tredje pris (3:e) tilldelas hund, vars prestation i sin helhet är tillfredställande.
Om hundens prestation i sin helhet inte är tillräcklig för pris eller domaren måste avbryta provet,
antecknas noll (0) i fältet för prisvalören. Om föraren avbryter i en situation där domaren anser att
hunden ännu haft möjlighet till pris, antecknas streck (-) i protokollet.
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5. REGLER FÖR WORKING TEST FÖR RETRIEVER (NOWT)
5.1. PROVETS ÄNDAMÅL
Provets ändamål är att med tanke på avelns målsättningar välja ut de bästa hundarna som har
lämplig natur, god markeringsförmåga och god näsa i uppgifter som liknar jaktsituationer.
Retrievern skall visa självständighet och initiativförmåga samt fungera i bra samarbete med sin
förare.

5.2. ANORDNANDE AV PROV
Vid ansökan och anordnandet av prov skall de anvisningar som anges i den allmänna delen av
reglerna samt Kennelklubbens allmänna regler följas. Domarna ansvarar för att regler och
anvisningar följs under provet.
5.3.DOMARNA
Domare auktoriserade för Working Test eller A-jaktprov är berättigade att döma på provet. Provet
bedöms av en överdomare och därtill minst av en annan tjänstgörande domare.

5.4. KLASSINDELNING
I nybörjarklass (NKL) får delta hundar som utfört ett godkänt anlagsprov. Hund som erhållit ett
1:a pris i NKL har rätt att delta i öppen klass.
I öppen klass (ÖKL) får delta hundar som erhållit ett 1:a pris i NKL. Hund som erhållit 1 pris i ÖKL
har rätt att delta i segrarklass.
I segrarklass (SKL) får delta hundar som erhållit ett 1:a pris i ÖKL.
Då hunden erhållit resultat som berättigar till högre klass, har den rätt att fortsätta i den lägre
klassen till slutet av pågående kalenderår.

5.5. APPORTERINGSFÖREMÅL
För apportering används för ändamålet tillverkade, allmänt tillgängliga dummyer.

5.6. PROVETS GENOMFÖRANDE
Provet består av fem uppgifter, som utförs vid minst fyra stationer. Uppgifterna planeras så att de
så bra som möjligt motsvarar verkliga jaktsituationer.

5.7. BEDÖMNING
Domaren kan bedöma en eller flera uppgifter. Flera domare kan döma på samma station.
Domaren skall se till att varje hund får en möjligast bra och rättvis möjlighet att visa sin förmåga
som apporterande hund. I början av uppgiften skall domaren ge föraren behövliga och likartade
anvisningar angående genomförandet av uppgiften. Anvisningar kan också ges till hela
deltagargruppen i samband med det inledande anförandet.
Efter utförd uppgift ger domaren en kort kritik över hundens arbete. Hundens poängsumma
meddelas inte, utom i det fall att hundens poängtal är noll (0).
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5.7.1. BEDÖMDA EGENSKAPER
Retrievern följer vid förarens sida, är tyst och stannar kvar på plats utan att föraren behöver
uppmärksamma hunden.
Retrievern skall utföra ett bra sökarbete, ha initiativförmåga, använda sin näsa väl och ha en
god förmåga att finna vilt. Den får inte undvika någon typ av terräng, ej heller naturliga eller
konstgjorda hinder och den skall gå i vatten utan uppmaningar.
Retrievern skall alert rikta sin uppmärksamhet i skottens riktning, minnas nedslagsplatserna
och ha en bra markeringsförmåga. En hund med utmärkt markeringsförmåga går direkt och
självständigt till nedslagsplatsen och hittar dummyn snabbt.
När hunden skickas att apportera en dummy, som den inte har haft möjlighet att markera, skall
den lyda kommandon och arbeta i gott samarbete med sin förare.
När hunden funnit dummyn skall den spontant och snabbt ta upp den. Hunden skall apportera
dummyn med ett mjukt och balanserat grepp, inleverera snabbt samt avlämna dummyn på ett
säkert sätt till föraren.

5.7.2. AVBRYTANDE AV HUNDENS PRÖVNING
Ifall hunden gör något, av de diskvalificerande felen avbryts provet. Därtill skall provet
avbrytas om föraren agar hunden på provplatsen eller om hunden skadar sig.

DISKVALIFICERANDE FEL







aggressivt beteende
upprepat gnällande eller skällande
skotträdsla
vägrar arbeta i vatten
apportvägran
hård mun

5.7.3. POÄNG
Maximipoäng för varje uppgift är 20 poäng.
Grava fel som leder till noll (0) poäng:







apportbyte
ger sig av utan lov för att apportera
hunden ur hand
sök med dummy i munnen
avbrytande av apport
icke funnen dummy

Om hunden gör någon av följande grava fel, avgör domaren hur detta minskar poängantalet:
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dåligt i hand
högljudd hundförning
för beroende av föraren
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långsamt och/eller ovilligt arbete
dålig markeringsförmåga
dåligt apportgrepp
tappar dummyn vid avlämning
märkning av revir

5.7.4. FINAL
Ifall provets vinnare ej kan utses efter alla uppgifter och ställningen är jämn mellan två eller
flera hundar, anordnas en final. I finalen får hundarna så många apporteringstillfällen som
domarna anser att behövs. Prestationerna i finalen påverkar inte längre hundens prisvalör i
fall den inte gör ett diskvalificerande fel.

5.8. PRISSÄTTNING
Första (1:a) pris tilldelas hund som erhållit minst 75 poäng.
Andra (2:a)pris förutsätter minst 60 poäng.
Tredje (3:e)pris förutsätter minst 50 poäng.
Om hunden erhållit noll (0) poäng vid någon uppgift, kan den inte premieras.
I segraklass (SKL) kan hund som vunnit provet tilldelas certifikat (CERT), om minst sex hundar
deltagit i klassen, hunden har bedömts av minst två domare och den segrande hunden utfört ett
arbete värt certifikat. Reservcertifikatet (res-CERT) kan tilldelas nästbästa hund. Certifikat och
reservcertifikat kan endast tilldelas hundar som erhållit första (1:a) pris.
Om hundens poängtal inte är tillräckligt för pris eller domaren måste avbryta provet, antecknas
noll (0) i fältet för prisvalören. Om föraren avbryter i en situation där domaren ännu anser att
hunden fortfarande haft möjlighet till pris, antecknas streck (-) i protokollet
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6. REGLER FÖR PRAKTISKT JAKTPROV FÖR RETRIEVER (NKM)
6.1. PROVETS ÄNDAMÅL
Provets ändamål är att i en äkta jaktsituation bedöma bruksegenskaper hos retriever som varit
framgångsrika i segrarklass på B- och WT-prov. Ett godkänt praktiskt jaktprov för retriever är
en förutsättning för FI BCH och FI BCH-WT – championat.

6.2. ANORDNANDE AV PROV
6.2.1. ALLMÄNT
Ägaren/föraren till hunden som erhållit de resultat som krävs för att få delta i provet, anmäler
till domarkommittén sin önskan att få utföra ett praktiskt jaktprov. Rätt att delta har hundar
som erhållit minst två (2) gånger 1:a pris i segrarklass i B-jaktprov eller minst två (2) certifikat
i Working Test för retriever.

6.2.2. DOMARNA
Domare på B- eller A-jaktprov för retriever är berättigade att döma ett praktiskt jaktprov. En
domare dömer högst 2 hundar per jaktdag.

6.3. VILT
Det vilt som jagas kan vara vilt- och skadefåglar eller pälsdjur, men inte rovdjur.

6.4. PROVETS GENOMFÖRANDE
Beroende på jaktsituationen och hundens erfarenhet kan den användas enbart som
apporterande hund eller både som stötande och apporterande hund.
Minst två (2) hundar måste alltid vara närvarande under provet, men den andra behöver inte
delta i provet.

6.5. BEDÖMDA EGENSKAPER
Under provet bedöms samma egenskaper som under ett jaktprov, men i en jaktsituation kan
man nödvändigtvis inte bedöma alla de egenskaper som bedöms under ett jaktprov.

6.6. AVBRYTANDE AV HUNDENS PRÖVNING
Domaren kan enligt omdöme avbryta provet då hunden ej mera kan erhålla godkänt resultat
eller av följande skäl:











aggressivt beteende
upprepat gnällande eller skällande
tydlig skotträdsla
fullständigt otillräcklig arbetslust
vägrar arbeta i vatten
apportvägran eller avbrutna apporteringar
skadar viltet eller rullar på viltet
byter vilt eller ständigt lägger ner viltet
ger sig av utan lov för att apportera
hunden ur hand
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Därtill skall provet avbrytas om föraren agar hunden på provplatsen eller under provet eller om
hunden skadar sig. Orsaken till att provet avbryts och på vems initiativ detta gjorts , skall
antecknas i bedömningsblanketten.

6.7. PRISSÄTTNING
Efter provet ges en muntlig och skriftlig kritik av hundens prestation. På provet tillämpas
kvalitetsbedömning och hunden bedöms enligt principen godkänd/underkänd. Bedömningen
och resultatet antecknas på en av rasföreningarna godkänd bedömningsblankett.
En godkänd prestation antecknas som ett första (1:a) pris och detta tilldelas en hund som utfört
ett oklanderligt och effektivt arbete under hela jakten.
Om hundens prestation i sin helhet är underkänd eller om domaren måste avbryta provet,
antecknas prisvalören noll (0).
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7. ANVISNINGAR GÄLLANDE ANORDNANDE, GENOMFÖRANDE OCH
BEDÖMNING AV A-JAKTPROV FÖR RETRIEVER
7.1. ALLMÄNT
Bedömning av hundarnas arbets- och jaktegenskaper sker i äkta jaktsituationer. Ingen formell
prestationsordning följs utan provarrangemangen varierar beroende på provterräng och
jaktsituation. Hundarnas startordning bestäms genom lottning.

7.2. ANORDNANDE AV PROV
Vid bokning av domarna skall man beakta det preliminärt planerade hundantalet. Provet
bedöms av en överdomare samt minst av en annan tjänstgörande domare. Provets arrangör
utnämner överdomaren. Domarna inbjuds alltid skriftligen och hundantalet meddelas domaren
omedelbart efter att anmälningstiden har gått ut. Man skall också utse en för provet ansvarig
provfunktionär, som ansvarar för provets genomförande.
Minst 6 och högst 24 hundar kan delta i provet. Det rekommenderade antalet hundar för två
domare är högst 14 hundar.
Viltet som skall jagas, skall finnas fritt i terrängen före provdagens början.
Dagen före provet skall väderprognosen för provdagen kontrolleras. För prov under vintern
skall snöläget och temperaturen beaktas. Den ansvarige provfunktionären är i kontakt med
överdomaren beträffande annullering av provet.
Ifall antalet anmälda hundar efter anmälningstidens utgång är större än antalet deltagarplatser,
väljs hälften av deltagarna på basis av resultat uppnådda i A-jaktprov under de två senaste åren
före provet, eller vid avsaknad av dylika resultat, på basis av resultat i B-jaktprov eller Working
Test, vilka beaktas likvärdiga. Andra hälften av hundarna väljs till provet genom lottning.
Till provet skall CERT och Reserv-CERT rosetter reserveras.

7.3. HUNDFÖRAREN
Hundföraren skall följa domarnas och funktionärernas anvisningar. Hundarna är okopplade
under bedömningen ifall inte domaren anvisar annat. Hunden får skickas med tydligt
handtecken. Visselpipa rekommenderas då man för hunden.
Under provet får ej halsband eller andra tillbehör användas. Under prestationerna får föraren
inte använda hjälpmedel som kan tolkas som tvångsmedel. Hund får ej agas på provplatsen eller
under provet.

7.4. PROVETS GENOMFÖRANDE
Proven anordnas på följande sätt:


Drive / klappjakt - En jaktform där retrievrarna är på pass bakom skyttekedjan och viltet drivs
av en drivkedja (drive). Vid dylik klappjakt strävar domarna efter att placera hundarna så att
de har möjlighet att se nedslagen. Man strävar efter att apportera skadskjutet vilt omedelbart
efter nedslaget. Till andra nedslag skickas hundarna beroende på situationen.
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Walkup - En jaktform där hundarna med förare, domarna, skyttarna och drivkarlarna
avancerar på samma linje och stöter upp viltet framför sig (walkup). När viltet fällts stannar
linjen och på domarens begäran skickas hunden i tur ut för att apportera viltet.
Fågeljakt - En jaktform (sjöfågel, duva, gås och dyl.) där retrievrarna är på pass nära skyttarna.
Domarna strävar efter att placera hundarna så att de har möjlighet att se nedslagen. Man
strävar till att apportera skadskjutet vilt omedelbart efter nedslaget. Till andra nedslag skickas
hundarna beroende på situationen.
Provets ansvariga provfunktionär skall känna till provreglerna. Före provets början avgör
domarna hundarnas startordning och denna meddelas den ansvarige provfunktionären.
Ett smidigt genomförande av provet förutsätter att även hundförarna har bekantat sig med
provreglerna och att hundar finns i rätt tid till bedömning.
Provets arrangörer har rätt att begränsa användningen av vissa uppseendeväckande eller för
grälla klädesplagg ifall de stör jakten.

7.5. BEDÖMNING AV PROVET
Då hunden är under bedömning skall den oupphörligt följa jaktens gång och stanna tyst på sin
plats. Den skall lägga på minnet viltets nedslagsplatser och komma ihåg dem tillräckligt länge.
Under apporteringarna skall hunden uppvisa egenskaper som ifrågavarande uppgift förutsätter,
såsom effektivt sök, bra dirigerbarhet, initiativförmåga, bra näsa och förmåga att finna vilt
oavsett hur krävande terrängen är. Då hunden funnit viltet skall den apportera det med ett
mjukt och balanserat grepp samt inleverera det snabbt och avlämna i förarens hand.
Då provet börjar indelas hundarna i grupper för bedömning av domarna. Då den första domaren
bedömt hunden, flyttas den till nästa domargrupp. När hundarna utfört minst tre apporter,
jämför domarna sina kritiker och besluter om vilka hundar som går vidare. Ekipagen vilka inte
mera fortsätter i provet, meddelas om de kommer att premieras. Efter detta dömer domarna i
regel tillsammans hundarna som gått vidare.
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8. ANVISNINGAR GÄLLANDE ANORDNANDE, GENOMFÖRANDE OCH
BEDÖMNING AV B-JAKTPROV FÖR RETRIEVER
8.1. ALLMÄNT
Bedömning av hundarnas arbets- och jaktegenskaper med hjälp av ett B-jaktprov förutsätter att
förhållandena på provet är så likvärdiga som möjligt för alla hundar i samma klass. Uppgifterna
behöver dock inte vara exakt de samma för alla hundar och de kan ändras under provet.
Uppgifternas kravnivå skall bibehållas likvärdig. Ingen formell prestationsordning följs utan
provarrangemangen varierar beroende på provterräng och den föreställda jaktsituationen.
Apporteringsarbetet skall i alla klasser arrangeras så att domaren har möjlighet att bedöma
hundens markeringsförmåga samt självständigt och dirigerat arbete.
För att bedöma hundens egenskaper och skolningsnivå ges hunden möjlighet till minst sex (6)
apporter, dels på land och dels i vatten. Under arbetet avlossas minst tre (3) skott med
hagelgevär.
Hundarnas startordning bestäms i regel genom lottning.
Flera hundar kan stå i starttur samtidigt men delmomenten skall läggas upp så att domaren
bedömer högst två hundar åt gången.

8.2. ANORDNANDE AV PROV
Vid bokning av domarna skall man beakta det preliminärt planerade hundantalet. En domare
dömer i NKL och ÖKL högst 15 hundar (vid pararbete 16) och i SKL högst 12 hundar.
Domarna inbjuds alltid skriftligen och hundantalet meddelas domaren omedelbart efter att
anmälningstiden har gått ut.
Vid ett prov med flera domare, utser arrangören en överdomare och beaktar domarjävigheten.

8.3. BESKRIVNING AV PROVET
8.3.1.

ALLMÄNT

Provet skall genomföras i en terräng lämplig för jakt med retriever. Vegetationen på land- och
vattenområden skall vara så tät att viltet i de flesta uppgifter inte är synligt.
Vid provets början antas en jägare ha fällt ett visst antal vilt på provområdet. En del av viltets
nedslagsplatser är exakt kända medan man för vissa vilt endast känner till nedslagsområdet.
Under provet efterliknas jaktsituationer, där vilt fällts, genom kast och skott med hagelgevär.
Hunden ges möjlighet att markera nedslagsplatserna då syftet är att bedöma hundens
markeringsförmåga. Uppgifterna kan vara flera i antal både på land och i vatten.
Uppgifterna läggs upp så att de så mycket som möjligt motsvarar verkliga jaktsituationer.
Lockfåglar (vettar) kan användas på ett för jakten lämpligt sätt. Framförallt i ÖKL och SKL kan
man lägga upp provet så att man arbetar från båt.
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Vid provets början informerar domaren om provets gång och ger erfoderliga anvisningar åt
varje förare. Denna information kan också ges åt hela deltagargruppen vid det inledande
anförandet på provplatsen. Domaren intstruera föraren om området där denna kan agera samt
uppgifternas ordning. Hundar hålls okopplade under provet, om domaren inte anvisar annat.
Visselpipa rekommenderas då man för hunden. Vid provets alla uppgifter får hunden skickas
med tydligt handtecken.
För att bekräfta uppgifternas lämpliga nivå och för att vittra in området, ska en s.k. ”noll-hund”
användas innan provet påbörjas. Vid prov med dummyer, bör noteras att det är svårare att få
vittring av apportföremål än av vilt.

8.3.2.

SÖK

Sökområdet skall vara upplagt så att hunden inte hela tiden kan se föraren då den utför
sökarbete i terrängen. Sökområdet kan vara på land, i vatten eller både på land och i vatten,
beroende på klass och terrängens svårighetsgrad. Viltet utplaceras på området utan att hunden
i tur tydligt kan se nedslagsplatsen eller området. Söket kan även läggas upp för att utföras
under gång. Under söket kan skott med hagelgevär avlossas. I segrarklass kan hunden även
prövas på tomt område.

8.3.3.

DIRIGERBARHET

Hundens dirigerbarhet kan prövas på land eller i vatten eller både på land och i vatten.
Terrängen skall vara sådan att föraren för det mesta kan se hunden. Avstånden varierar
beroende på klassen och terrängens svårighetsgrad samt rådande omständigheter.

8.3.4.

MARKERINGSFÖRMÅGA

Hundens markeringsförmåga kan prövas med en eller flera apporter av fällt vilt både på land
och i vatten. Uppgifterna skall läggas upp så att hunden har möjlighet att se viltet under kastet.
I samband med kasten avlossas skott med hagelgevär. I denna uppgift rekommenderas
användning av lockpipa. Skytten placeras så att skottavstånden motsvarar verkliga situationer
då vilt fälls.
Uppgifternas svårighetsgrad ökas då hunden flyttas från NKL till de högre klasserna. Detta sker
genom att förlänga apportavstånden och öka mängden kastat vilt.

8.3.5.

VATTENARBETE

Vattenområdet skall väljas så att det så bra som möjligt motsvarar verklig jaktmark.
Terrängens svårighetsgrad skall dock vara i enlighet med kraven för ifrågavarande klass. Man
bör sträva till att välja provterrängen så att hunden i alla fall tidvis under sitt arbete blir
tvungen att simma.
Vattenarbete är en av retrieverns viktigaste egenskaper och uppgifterna skall läggas upp så att
de motsvarar typisk jakt på sjöfågel.

8.3.6.

ARBETE PÅ PASS

Retrievern skall under alla omständigheter förbli lugn och tyst. Det rekommenderas att man
under provet, beroende av klassens svårighetsgrad, ordnar situationer där hunden ser en
annan hund arbeta.
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8.3.7.

ÖVRIGA EGENSKAPER

Retrievrarna är jakthundar som till sin natur är samarbetsvilliga och anpassningsbara till olika
situationer. De förhåller sig vänligt gentemot människor och andra hundar, samt har de
rasenliga karaktärsdragen.
I de högre klasserna kan hundar arbeta samtidigt ifall provets uppgifter möjliggör detta. Då
hundarna arbetar samtidigt skall uppgifterna läggas upp så att hundarnas arbete inte stör den
andra hunden eller försätter hundarna i en icke likvärdig situation.

8.3.8.

SPÅRNING

Ett släpspår görs som sista uppgift i NKL åt hundar som har möjlighet att erhålla första (1:a)
pris och som tidigare inte utfört uppgiften godkänt. Släpspårets längd är ca. 200 m och det dras
med kanin, skogshare, fälthare eller fågel och skall följa terrrängen på ett naturligt sätt. Samma
viltart används i spårningsuppgiften för alla hundar och ifall fågel används skall samma art ha
funnits med tidigare i provet. Istället för viltet man dragit spåret med kan ett annat vilt av
samma art placeras i slutet på spåret. Spårdragaren avlägsnar sig från platsen utan att sprida
vittring från spåret.
Spårets början visas inte för hunden utan hunden skickas vinkelrätt mot spårets riktning från
10 meters avstånd. Hunden kan dirigeras till spåret.
Minimiavstånd mellan spåren är ca 50 m och man strävar till att bredvid varandra liggande
spår kröker sig åt motsatta håll. Öppen terräng, gles undervegetation och stark vind förutsätter
ökning av avståndet mellan spåren. Hundarna skall hållas utom synhåll då spåren dras.

8.4.BEDÖMNING AV PROVET
Bedömningens huvudprincip är att bedöma retrievrarnas egenskaper och skolningsnivå i
jaktlika uppgifter. I provet tillämpas endast kvalitetsbedömning utan att rangordna hundarna.
Bästa hund kan dock utses i fall arrangören så önskar eller om provets karaktär förutsätter detta
(t.ex. mästerskapsprov). Vid bedömningen beaktas de olika rasernas rasenliga arbetssätt utan
att sätta raserna i ojämlik ställning sinsemellan.
Utgående från delmomenten skall domaren forma sig en bild om hundens egenskaper,
skolningsnivå och användbarhet som jakthund. Bedömningen skall anpassas att motsvara den
allmänna kravnivån för klassen i fråga.
Efter utfört prov ges en muntlig kritik, men det slutliga priset meddelas inte. I NKL ges kritiken
före spåret. Ifall hundens prestationer i detta skede räcker för 1:a pris, meddelas att hunden
deltar på spåret. I annat fall meddelas att hunden antingen premieras (2:a eller 3:e pris) eller att
prestationen underkänns varvid priset är noll (0).
Om föraren avbryter i en situation där domaren anser att hunden fortfarande hade haft
möjlighet till pris, antecknas streck (-) i protokollet. Ifall domaren avbryter provet ges resultatet
noll (0).
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SÖK
Vid bedömning av sökarbetet ska användningen av näsa, hundens förmåga att hitta vilt och
utnyttja omständigheterna, dess självständiga arbete samt sättet på vilket hundens arbete täcker
det givna sökområdet beaktas. Ineffektivt eller osjälvständigt sökarbete sänker prisvalören.

DIRIGERBARHET
Retrieverns dirigerbarhet och samarbete med föraren kompletterar dess övriga jaktegenskaper.
Retrievern skall vara villig attt följa förarens uppmaningar och anvisningar under apporteringarna
även då den inte sett viltet falla. Hunden förväntas vara dirigerbar med dämpade och så få
kommandon som möjligt till den plats som meddelats föraren.
Dålig dirigerbarhet leder till sänkning av prisvalören. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid hur
lätt hunden avancerar samt hur snabbt uppgiften utförs.
Ifall provet består av både land- och vattendirigering, skall den mera krävande uppgiften ha större
betydelse i bedömningen. Dirigeringsavstånden skall vara måttliga så att det är möjligt att
uppräthålla kontakten mellan hund och förare. Svårighetsgraden kan justeras med terrängval.

MARKERINGSFÖRMÅGA
Hunden skall komma ihåg en eller flera markerade nedslagsplatser och utföra uppgiften
självständigt. Liten assistans från föraren med domarens tillstånd påverkar nödvändigtvis inte
prisvalören.

SKOTTREAKTION
Hunden skall vara uppmärksam under skott. Skotträdsla eller om hunden är svårhanterad under
skott ger domaren rätt att avbryta provet.
Vid bedömning av de olika klasserna tillämpas följande tolkningar:
NKL: Om hunden ger sig av utan lov eller knallapporterar, leder detta till lägre prisvalör. Ifall
hunden inte direkt kan stoppas eller förmås att återvända, leder detta till att provet avbryts. Även
då hunden upprepat ger sig av utan lov, leder detta till att provet avbryts.
ÖKL och SKL: Om hunden ger sig av utan lov, leder detta till att provet abryts.

VILTHANTERING
Att skada vilt, ständigt lägga ner vilt, rulla på vilt, gömma vilt, avbruten apport samt apportvägran
leder till att provet avbryts oberoende av klass. En retriever skall apportera viltet med ett mjukt grepp
utan att skada viltet och villigt avlämna det till föraren.
Vid bedömning av de olika klasserna tillämpas följande tolkningar:
NKL: Att lägga ner viltet upprepade gånger leder till lägre prisvalör och i extrema fall till att
vilthanteringen underkänns och att provet avbryts. Att hunden en gång byter vilt påverkar inte
nödvändigtvis prisvalören men flera byten leder till underkänd vilthantering och att provet
avbryts.
ÖKL: Att lägga ner viltet upprepade gånger leder till underkänd vilthantering och att provet
avbryts. Byte av vilt leder till lägre prisvalör, upprepade byten leder till underkänd vilthantering
och att provet avbryts.
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SKL: Upprepade slarviga avlämningar leder till lägre prisvalör och i extrema fall till underkänd
vilthantering och att provet avbryts. Om hunden byter vilt eller lägger ner det upprepade gånger
avbryts provet.

VATTENARBETE
Om hunden vägrar att gå i vatten eller kräver upprepade uppmaningar, avbryts provet. Långsamt
och ineffektivt vattenarbete sänker prisvalören.

SPÅRNINGSFÖRMÅGA
Ifall hunden inte självständigt tar sig fram till spårviltet, underkänns delmomentet. Ifall hunden
vägrar apportera, underkänns inte spårförmågan utan vilthanteringen och provet avbryts. Hunden
kan skickas en gång till på spåret ifall den återvänder utan vilt.

ARBETE PÅ PASS
Vid förflyttningar följer hunden i förarens omedelbara närhet, den är tyst och stannar på sin plats
utan att föraren behöver fästa uppmärksamhet vid sin hund. Dåligt fotgående eller orolighet på
passet sänker prisvalören. Störande skall eller gnällande leder i alla klasser till sänkt prisvalör.

ÖVRIGA EGENSKAPER
Aggressivitet, rädsla eller skyggt beteende leder alltid till att provet avbryts.

HELHETSINTRYCK
Under helhetsintryck bedöms hundens lämplighet och användbarhet som jakthund. I
bedömningen skall hundens hela prestation beaktas. Under helhetsintrycket skall nämnas förutom
positiva detaljer även anledningarna till sänkt prisvalör och orsakerna till att provet avbryts. Där
skall dessutom nämnas alla speciella egenskaper som hunden påvisat under provet, så som
speciellt bra eller dålig näsa. Den skrivna texten skall överensstämma med texten under de övriga
bedömningsmomenten och det tilldelade priset.
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9. ANVISNINGAR GÄLLANDE ANORDNANDE, GENOMFÖRANDE OCH
BEDÖMNING AV WORKING TEST FÖR RETRIEVER
9.1. ALLMÄNT
För bedömning av hundarnas arbets- och jaktegenskaper med hjälp av ett jaktprov, förutsätts att
provomständigheterna är arrangerade så att utmaningen och svårighetsgraden är så lika som
möjligt för alla hundar i samma klass. I provet tillämpas ej en formell ordningsföljd av uppgifterna
utan provarrangemangen varierar beroende på provterräng och den tilltänkta jaktsituationen.
Hundarnas startordning bestäms genom lottning.

9.2. ANORDNANDE AV PROV
Vid bokning av domarna skall man beakta det preliminärt planerade hundantalet. Som regel kan
anses att antalet hundar för bedömning kan vara 20 per domare. Provets arrangör utnämner
överdomaren.
Domarna inbjuds alltid skriftligen och hundantalet meddelas domarna omedelbart efter
anmälningstidens utgång. För provet skall utses en ansvarig provfunktionär, som ansvarar för
provets genomförande.
Till provet skall CERT och reserv-CERT rosetter reserveras.

9.3. HUNDFÖRAREN
Hundföraren skall följa domarnas och funktionärernas anvisningar.
Hundarna är okopplade under bedömningen ifall inte domaren anvisar annat. Hunden får skickas
med tydligt handtecken. Då man för hund på prov rekommenderas användning av visselpipa.
Under provet får ej halsband eller annat tillbehör användas. Under prestationerna får föraren inte
använda hjälpmedel som kan tolkas som tvångsmedel. Hund får ej agas på provplatsen eller under
provet.

9.4. PROVETS GENOMFÖRANDE
Uppgifterna läggs upp så att de så bra som möjligt motsvarar verkliga jaktsituationer. Om möjligt
bör hundarna ges uppgifter så att man kan bedöma deras arbete på pass, i drevkedja (walking-up)
samt i vatten.
ÖKL och SKL kan arrangeras helt eller delvis som s.k. mock-trial prov. I ett mock-trial prov är
arrangemangen likartade som i ett A-jaktprov och uppgifterna efterliknar apporteringstillfällena
under ett A-jaktprov.
Hunden skall ges möjlighet att visa sin markeringsförmåga samt visa sina naturliga
retrieveregenskaper. Dummyer skall inte placeras så att hunden måste passera en annan dummy
på oskäligt nära håll på väg till apporten. Apporteringsavstånden får inte överskrida 150 m.
Markeringsuppgifterna skall läggas upp så att hunden har goda möjligheter att markera
nedslagsplatserna. I samband med kastet avlossas ett skott. Skytten placeras så att skottavstånden
motsvarar verkliga jaktsituationer då vilt fälls. I första hand används lösa skott med hagelgevär
eller annat lovligt vapen. Vid enskilda uppgifter skall dummyer av samma färg kastas för alla
hundar.
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Sökuppgifterna utförs genom att anvisa förarna sökområdet. Dummyerna kan omplaceras för att
omständigheterna skall vara så jämlika som möjligt för enskilda hundar. Stora sökområden hör
inte till denna provform. Sökuppgiften kan också kombineras med en dirigeringsuppgift där
hunden dirigeras fram till ett sökområde för att utföra sök.
Vid dirigeringsuppgiften anges föraren området där dummyn ligger. Terrängen och vattenområdet
skall vara sådant att föraren har möjlighet att se hunden under största delen av tiden.
Dirigeringsavstånden varierar beroende på klass, terrängens svårighetsgrad samt rådande
omständigheter.
Ifall föraren kallar in sin hund tillbaka till sidan mitt under uppgiften anses det i ÖKL och SKL att
uppgiften avbryts. Att mitt under uppgiften kalla in hunden till sidan leder i NKL till halvering av
max. poäng.
Dummyerna skall vara tygbeklädda, väga ca 0,5 kg och gärna vara gröna till färgen.

9.5. PROVETS BEDÖMNING
Domaren önskar för sin bedömning att se följande egenskaper:
Retrievern skall gå fot vid förarens sida, vara tyst och stanna på sin plats utan att föraren behöver
fästa uppmärksamhet vid hunden.
Retrievern skall utföra bra sökarbete, ha initiativförmåga, använda sin näsa väl och ha god förmåga
att finna vilt. Den får ej undvika någon typ av terräng, naturliga eller konstgjorda hinder och den
ska gå i vatten utan uppmaning.
Retrievern skall alert rikta sin uppmärksamhet i skottens riktning, lägga nedslagsplatserna på
minnet och ha en bra markeringsförmåga. En hund med utmärkt markeringsförmåga går direkt
och självständigt till nedslagsplatsen och hittar dummyn snabbt.
Då en hund skickas ut till en dummy som den inte haft möjlighet att se falla, skall den lyda
kommandon och fungera i gott samarbete med sin förare.
Efter att ha lokaliserat dummyn skall hunden snabbt och spontant ta upp den. Hunden skall
apportera dummyn med ett mjukt och balanserat grepp, den skall inlevereras den rakaste vägen
samt på ett säkert sätt avlämna den till sin förare. Att korrigera greppet tolkas inte som ett fel.
I allmänhet behöver de bästa hundarna minst dirigering och får även de svåraste uppgifterna att se
enkla och lätta ut.
När en hund gör ett fel som leder till att provet avbryts, skall domaren informera föraren om detta.
Därefter får hunden ej fortsätta till följande stationer, utan provet avbryts. Då en hund får noll
poäng vid en uppgift, får den fortsätta provet ifall domarna inte angivit annat.
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10. ANVISNINGAR GÄLLANDE ANORDNANDE, GENOMFÖRANDE OCH
BEDÖMNING AV PRAKTISKT JAKTPROV FÖR RETRIEVER
10.1. ALLMÄNT
Hundens arbets- och jaktegenskaper bedöms vid jakt av vilt- och/eller skadefåglar. Minst två
hundar skall närvara på provet, men den andra behöver inte bedömas. Domaren anvisar i vilken
ordning hundarna utför sina prestationer.

10.2. ANORDNANDE AV PROV
Provet ansöks inte skilt av kenneldistriktet utan vid anordnande av prov skall domarkommittén
kontaktas. Hundens förare är i första hand själv ansvaring för anordnande av jakten.
Vid bokning av domare skall det preliminärt planerade hundantalet beaktas. En domare dömer
högst två hundar per jaktdag.

10.3. BESKRIVNING AV UPPGIFTERNA
Jaktmarken bör väljas så att resultatet av en lyckad jakt är att hunden har möjlighet till minst tre
(3) apporter av nyskjutet vilt. Speciellt vid jakt av skade- och uppfött fågelvilt skall man se till att
provomständigheterna är så jaktlika som möjligt.
Ifall jakten genomförs som jakt på pass under en hel dag kan hunden med domarens tillstånd
hållas kopplad under en del av tiden.
Provet förlöper beroende på jaktomständigheterna.

10.4. PROVETS LÄNGD
Provet varar vanligtvis en jaktdag eller den tid som är typisk för den ifrågavarande jaktformen.
Ifall tillräcklig mängd apporter ej fås eller om domaren inte tycker sig ha fått tillräcklig bild av
hundens egenskaper, kan provet fortsätta nästa dag.

10.5. PROVETS BEDÖMNING
I provet bedöms hundens förmåga och vilja att apportera nyskjutet vilt från vatten och/eller land
samt hundens egenskaper för att fungera som en användbar jakthund. Hundens hela prestation
under jakten beaktas i bedömningen.
Bedömningskriterierna är de samma som på jaktprov för retriever, även om inte alla
bedömningspunkter kan beaktas vid jakttillfället. Vid provet tillämpas kvalitetsbedömning och
hundarna antingen godkänns eller underkänns.
Efter provet ges en muntlig och skriftlig kritik av hunden. Provets överdomare ansvarar för att
provprotokollen skickas till det kenneldistrikt, på vars område provet arrangerades.
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11. ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING, AUKTORISERING OCH
FORTBILDNING AV PROVDOMARE
11.1. ALLMÄNT
Förutom Kennelklubbens anvisningar gällande utbildning, auktorisering och fortbildning av
provdomare skall dessa regler följas.

11.2. ANORDNANDE OCH ANHÅLLANDE AV KURSER
Utbildningen av överdomare anordnas av den under rasföreningarna underlydande
domarkommittén i samarbete med rasföreningarna och Kennelklubben. Domarkommittén utser
en kursledare och andra utbildare till kursen. Kursanhållan görs till kenneldistriktet enligt
gällande anvisningar.

11.3. KURSANTAGNING
Domarkommittén väljer personer till utbildningen bland de ansökande med hänsyn till hur den
ansökande uppfyller kraven för respektive provform samt dennes övriga egenskaper för att
fungera som domare för ifrågavarande provform.
De som är godkända till kursen bör pålitligt uppvisa att de uppfyller följande krav:

11.3.1. ANLAGSPROV FÖR RETRIEVER









Är medlemmar i Kennelklubben och rasföreningen.
Varit aktiva retriever entusiaster i minst fem (5) år. Tidsperioden måste innefatta uppgifter
som skolare för rasföreningen eller dess medlemsförening, samt uppgifter både som
arrangör och funktionär på dessa prov.
Fungerat som provledare minst två (2) gånger på anlagsprov för retriever.
Innehar giltigt jaktkort och jaktvapenlicens.
Har deltagit i B-jaktprov för retriever i segrarklass med en egenhändigt dresserad hund.
Är insatta i användandet av apporterande hundar till jakt och har fört retriever på jakt.
De sökande skall ha en skriftlig rekommendation från rasföreningen eller dess
medlemsförening.

11.3.2. WORKING TEST FÖR RETRIEVER
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Är medlemmar i Kennelklubben och rasföreningen.
Varit aktiva retriever entusiaster i minst fem (5) år. Tidsperioden måste innefatta uppgifter
som skolare för rasföreningen eller dess medlemsförening, samt uppgifter både som
arrangör och funktionär på dessa prov.
Innehar tillräcklig erfarenhet av arrangörsuppgifter i WT-prov.
Innehar giltigt jaktkort och jaktvapenlicens.
Har deltagit i Working Test för retriever i segrarklass med en egenhändigt dresserad hund
och erhållit minst ett 2:a pris i SKL.
Är insatta i användandet av apporterande hundar och har fört retriever på den typ av
jakter som efterliknas i denna provform (klappjakter, walking-up).
Idkar jakt med retriever.
De sökande skall ha en skriftlig rekommendation från rasföreningen eller dess
medlemsförening.

Anvisningar gällande utbildning, auktorisering och fortbildning av provdomare

11.3.3. B-JAKTPROV FÖR RETRIEVER
B-jaktprovs domarkurser anordnas som fortbildningskurser. Till fortbildningen finns ingen
allmän ansökningsprocess, utan den som uppfyller följande krav kan anmäla sitt intresse:






Är medlemmar i Kennelklubben och rasföreningen.
Har fungerat som överdomare på anlagsprov eller Working Test för retriever.
Har deltagit i B-jaktprov för retriever i segrarklass med en egenhändigt dresserad hund
och erhållit minst ett 2:a pris i SKL.
Innehar tillräcklig erfarenhet av arrangörsuppgifter på B-jaktprov för retriever.
Idkar jakt med retriever.

11.3.4. A-JAKTPROV FÖR RETRIEVER
A-jaktprovs domarkurser anordnas som fortbildningskurser. Till fortbildningen finns ingen
allmän ansökningsprocess, utan den som uppfyller följande krav kan anmäla sitt intresse:







Är medlemmar i Kennelklubben och rasföreningen.
Har fungerat som överdomare i B-jaktprov eller Working Test för retriever och innehar
tillräcklig bedömningserfarenhet.
Har deltagit minst 3 gånger i A-jaktprov för retriever med en egenhändigt dresserad
hund och erhållit minst pris A2.
Har aktivt fungerat som hundförare på jakter, vid vilka dessa prov arrangeras.
Innehar tillräcklig erfarenhet av arrangörsuppgifter på A-jaktprov för retriever.
Idkar jakt med retriever.

11.4. ANORDNANDE AV DOMARUTBILDNING
Utbildningen arrangeras i enlighet med kursprogrammet som är godkänt av rasföreningarna.
Kursledaren skall uppfylla följande krav:





Ledaren för anlagsprovsdomarkursen förutsetts ha fungerat som överdomare på
anlagsprov och B-jaktprov för retriever.
Ledaren för Working Test domarkursen föutsetts ha fungerat som överdomare på Working
Test samt antingen på A- eller B-jaktprov för retriever.
Ledaren för B-jaktprovsdomarkursen föutsetts ha fungerat som överdomare på B-jaktprov
för retriever.
Ledaren för A-jaktprovsdomarkursen föutsetts ha fungerat som överdomare på A-jaktprov
för retriever.

11.5. ANLAGSPROV FÖR RETRIEVER
I samband med det kvaltillfälle som ordnas av rasföreningarna och de rasenliga provens
domarkommitté utvärderas den sökandes förmåga att tolka en retrievers beteende och
egenskaper i situationer som motsvarar användandet av hund på jakt.
De sökande skall gå Kennelklubbens överdomarutbildning före den egentliga utbildningen
påbörjas.
Domarkommittén anordnar en specialutbildning, som omfattar både en teoridel och praktiska
övningar.
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För rättighet att få provbedöma krävs:




Godkänt muntligt och skriftligt förhör.
Godkänt bedömningsprov i terräng.
Tre (3) utförda övningsbedömningar.

PROVBEDÖMNINGARNA








Aspiranten ska avlägga tre (3) godkända provbedömningar för minst två (2) olika domare.
Provbedömningen kan underkännas, om aspiranten utfärdar ett resultat som avviker på
två (2) eller flera hundar från det resultat den tjänstgörande domaren utfärdat.
Provbedömningen avges skriftligt. Bedömningen godkänd/underkänd antecknas i
auktoriseringskortet och i Kennelklubbens provprotokoll.
Provbedömningarna ska avläggas senast inom två (2) år efter att specialutbildningen
slutat.
Aspiranten ska döma alla de hundar som den tjänstgörande domaren dömer under en dag.
Aspiranten ska själv kontakta provdomaren och provkommittén för provbedömning.
Domaraspirant, som erhållit rätt att provbedöma, ska skriftligen meddela detta till det
kenneldistrikt som utgivit provtillståndet.

11.6. WORKING TEST FÖR RETRIEVER
I samband med det kvaltillfälle som ordnas av rasföreningarna och de rasenliga provens
domarkommitté utvärderas den sökandes förmåga att tolka en retrievers beteende och
egenskaper i situationer som motsvarar användandet av hund på jakt.
De sökande skall gå Kennelklubbens överdomarutbildning före den egentliga utbildningen
påbörjas.
Domarkommittén anordnar en specialutbildning, som omfattar både en teoridel och praktiska
övningar.

ÖVNINGSBEDÖMNINGARNA



Aspiranten ska göra tre (3) godkända övningsbedömningar för två (2) olika domare. Efter
godkänt avlagda övningsbedömningar får aspiranten rätt att provbedöma.
Övningsbedömningen är ett utbildningstillfälle, där den mottagande domaren skall vägleda
aspiranten i utvärderingen av situationerna.

PROVBEDÖMNINGARNA




Aspiranten ska avlägga tre (3) godkända provbedömningar för minst två (2) olika domare, så
att hundar i alla klasser bedöms.
Provbedömningarna ska avläggas senast inom två (2) år efter att specialutbildningen slutat.
Provbedömningen underkänns om domaren anser att aspirantens bedömning avsevärt
avviker från domarens egen bedömning.

Domaraspiranten skall själv kontakta provdomaren och provkommittén för övnings- och
provbedömningarna.

11.7. B-JAKTPROV FÖR RETRIEVER
Domarkommittén anordnar en specialutbildning, som omfattar både en teoridel och praktiska
övningar.
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För att passera kursen krävs godkänt muntligt och skrifligt förhör.

ÖVNINGS- OCH PROVBEDÖMNINGARNA




Provbedömningen avges skriftligt. Godkänd/underkänd övnings- och provbedömning
antecknas i auktoriseringskortet och i Kennelklubbens provprotokoll.
Aspiranten ska själv kontakta provdomaren och provkommittén för övnings- och
provbedömning.
Aspiranten ska döma alla de hundar som den tjänstgörande domaren dömer under en dag.
Domaren får emotta en övnings – eller provbedömning åt gången.

ÖVNINGSBEDÖMNINGARNA






Aspiranten ska göra tre (3) godkända övningsbedömningar, en (1) i varje klass för minst
två (2) olika domare. Efter godkänt avlagda övningsbedömningar får aspiranten rätt att
provbedöma.
Övningsbedömningen är ett utbildningstillfälle, där den mottagande domaren skall vägleda
aspiranten i utvärderingen av situationerna.
Minst åtta (8) hundar ska vara tillgängliga för bedömning i varje klass.
Vid behov kan aspiranten anvisas tilläggsutbildning, vars mängd och art avtalas med
kursledaren.

PROVBEDÖMNINGARNA




Aspiranten ska avlägga tre (3) godkända provbedömningar, en (1) i varje klass och för
minst två (2) olika domare.
Provbedömningarna ska avläggas senast inom två (2) år efter att specialutbildningen
slutat.
Provbedömningen kan underkännas, om aspiranten utfärdar ett resultat som avviker på
två (2) eller flera hundar från det resultat den tjänstgörande domaren utfärdat.

11.8. A-JAKTPROV FÖR RETRIEVER
Domarkommittén anordnar en specialutbildning, som omfattar både en teoridel och praktiska
övningar.
För att klara kursen krävs godkänt muntligt och skrifligt förhör.

ÖVNINGS- OCH PROVBEDÖMNINGARNA




Provbedömningen avges skriftligt. Godkänd/underkänd övnings- och provbedömning
antecknas i auktoriseringskortet och i Kennelklubbens provprotokoll.
Aspiranten ska själv kontakta provdomaren och provkommittén för övnings- och
provbedömning.
Aspiranten ska döma alla de hundar som den tjänstgörande domaren dömer under en dag.
Domaren får emotta en aspirant för övnings- eller provbedömning åt gången.

ÖVNINGSBEDÖMNINGARNA
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Aspiranten ska göra två (2) godkända övningsbedömningar för minst två (2) olika domare.
Efter godkända övningsbedömningar får aspiranten rätt att provbedöma.
Övningsbedömningen är ett utbildningstillfälle, där den mottagande domaren skall vägleda
aspiranten i utvärderingen av situationerna.
Minst åtta (8) hundar ska vara tillgängliga för bedömning.
Anvisningar gällande utbildning, auktorisering och fortbildning av provdomare



Vid behov kan aspiranten anvisas tilläggsutbildning, vars mängd och art avtalas med
kursledaren.

PROVBEDÖMNINGARNA




Aspiranten ska avlägga två (2) godkända provbedömningar och för minst två (2) olika
domare.
Provbedömningarna ska avläggas senast inom två (2) år efter att specialutbildningen slutat
Provbedömningen kan underkännas, om aspiranten utfärdar ett resultat som avviker på
två (2) eller flera hundar från det resultat den tjänstgörande domaren utfärdat.

11.9. INTERNATIONELLT PROV
Det finns inget allmänt ansökningsförfarande för att bli FCI-domare, utan A-jaktprovsdomare kan
meddela sitt intresse för denna uppgift. Domarkommittén utvärderar A-jaktprovsdomarens
kompetens för att avancera till FCI-domare. A-jaktprovsdomare kan kvalificera sig som FCIdomare efter att ha skaffats sig tillräcklig kunskap som domare i A-prov samt erhållit två (2)
rekommendationer av utländska FCI-domare.

11.10.FORTBILDNING
Fortbildning ordnas vid behov och därom ansvarar domarkommittén som upprätthåller ett
register över de som deltagit i fortbildningen.

11.11.UPPHÄVNING AV DOMAR- ELLER ÖVERDOMARRÄTTIGHETER
För att bibehålla sina rättigheter som domare eller överdomare, skall domaren:





Uppfylla Kennelklubbens allmänna anvisningar för överdomare.
Hålla sig ajour om handhavandet av domaruppgifter.
Delta i fortbildning riktad till domare.
Döma minst en gång inom tre år.

På förslag av rasföreningarnas domarkommitté kan Kennelklubben avslå en domares rätt att
döma, tills denne har gjort en (1) godkänd provbedömning i ifrågavarande provform.
Om den vederbörande inte inom två (2) år efter att ha mottagit besked utfört prov- eller
övningsbedömningar, kan rasföreningarna på domarkommitténs förslag föreslå för Kennelklubben
att ifrågavarande persons domarrättigheter upphävs.

37

Anvisningar gällande utbildning, auktorisering och fortbildning av provdomare

DEL 3: TILL REGLERNA BIFOGADE
VERKSTÄLLNINGSANVISNINGAR
Godkända av rasföreningarna xx.yy.20zz
Gällande fr.o.m. 1.4.2016
Ändringsförslag till dessa anvisningar görs i samarbete mellan rasföreningarna och domarkommittén.
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12. ANVISNINGAR GÄLLANDE ANORDNANDE OCH BEDÖMNING AV
MÄSTERSKAP I B-JAKTPROV FÖR RETRIEVER
12.1. ÄNDAMÅL
Provets ändamål är att utse de bästa hundarna och göra retrievrarnas jaktegenskaper och
användbarhet som småviltsapportörer kända.

12.2. ANORDNANDE AV PROV
I FM-proven följs de gällande reglerna för B-jaktprov. Rasföreningarna är ansvariga för
anordnandet, och kan ge sin medlemsförening befogenheter att anordna provet.
Domarkommittén som är underställd rasföreningarna bekräftar FM-provets domare. Ifall man
bestämmer sig för att ordna uttagningsprov, utser domarkommittén överdomarna för dessa samt
nödvändigt antal tjänstgörande domare.
Som domare i FM-prov agerar en överdomare och utsedda tjänstgörande domare. Finalen bedöms
av alla domare tillsammans.

12.3. PROVETS EKONOMI
För provets ekonomi svarar i förstahand den anordnande rasföreningen, som kan komma överens
om en delning av ansvaret med den medlemsförening som deltar i arrangemangen.

12.4. UTTAGNING AV HUNDAR TILL PROVET
Alla retrievrar som är registrerade i Finland och tävlar i segrarklass i B-jaktprov har rätt att delta.
Till provet väljs enligt gällande anvisningar ett visst antal hundar på basen av tidigare resultat eller
uttagningsprov. Förra årets mästare har rätt att delta utan kvalificering. För FM-provens
urvalsgrunder upprätthålls skilda anvisningar godkända av rasföreningarna.
Anmälan till provet bör ske minst två veckor före provet. Den anordnande rasföreningen
bestämmer deltagaravgiften samt mottagaren av anmälningar.

12.5. PROVETS GENOMFÖRANDE OCH PRISSÄTTNING
Provet är två eller flera dagar långt och består av kvaltävling och final. Kvalet är ett officiellt Bjaktprov i segrarklass. Domarna utser hundarna till finalen på basis av kvaltävlingens resultat.
Finalen läggs upp på ett möjligast jaktlikt sätt och kan även genomföras som fågeljakt så att vilt
jagas under hundarnas närvaro. I finalen tillämpas tävlingsbedömning. Vinnaren kallas
retrievermästare (noutajamestari, NM + årtal).
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13. ANVISNINGAR GÄLLANDE ANORDNANDE OCH BEDÖMNING AV
MÄSTERSKAP I A-JAKTPROV FÖR RETRIEVER
13.1. ÄNDAMÅL
Provets ändamål är att utse de bästa hundarna och göra retrievrarnas jaktegenskaper och
användbarhet som småviltsapportörer kända.

13.2. ANORDNANDE AV PROV
I FM-proven följs de gällande reglerna för A-jaktprov. Rasföreningarna är ansvariga för
anordnandet, och kan ge sin medlemsförening befogenheter att anordna provet.
Domarkommittén som är underställd rasföreningarna bekräftar mästerskapsprovets domare. Ifall
man bestämmer sig för att ordna uttagningsprov, utser domarkommittén överdomarna för dessa
samt nödvändigt antal tjänstgörande domare.

13.3. PROVETS EKONOMI
För provets ekonomi svarar i förstahand den anordnande rasföreningen, som kan komma överens
om en delning av ansvaret med den medlemsförening som deltar i arrangemangen.

13.4. UTTAGNING AV HUNDAR TILL PROVET
Alla retrievrar som är registrerade i Finland och har rätt att delta i A-jaktprov samt erhållit pris A1,
har rätt att delta. Till provet väljs enligt gällande anvisningar ett visst antal hundar på basen av
tidigare resultat eller uttagningsprov. För urvalsgrunderna upprätthålls skilda anvisningar
godkända av rasföreningarna. Förra årets mästare har rätt att delta utan kvalificering.
Anmälan till provet bör ske minst två veckor före provet. Den anordnande rasföreningen
bestämmer deltagaravgiften samt mottagaren av anmälningar.

13.5. PROVETS GENOMFÖRANDE OCH PRISSÄTTNING
Provet anordnas som ett en eller flera dagar långt officiellt A-jaktprov. Vinnaren kallas Ajaktprovsmästare (FTW+årtal).
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14. ANVISNINGAR GÄLLANDE ANORDNANDE OCH BEDÖMNING AV
MÄSTERSKAP I WORKING TEST FÖR RETRIEVER
14.1. ÄNDAMÅL
Provets ändamål är att utse de bästa hundarna och göra retrievrarnas jaktegenskaper kända.

14.2. ANORDNANDE AV PROV
I WT-mästerskapsproven följs de gällande provreglerna för Working Test för retriever.
Rasföreningarna är ansvariga för anordnandet, och kan ge sin medlemsförening befogenheter att
anordna provet.
Domarkommittén som är underställd rasföreningarna bekräftar mästerskapsprovets domare. Ifall
man bestämmer sig för att ordna uttagningsprov, utser domarkommittén överdomarna för dessa
samt nödvändigt antal tjänstgörande domare.

14.3. PROVETS EKONOMI
För provets ekonomi svarar i förstahand den anordnande rasföreningen, som kan komma överens
om en delning av ansvaret med den medlemsförening som deltar i arrangemangen.

14.4. UTTAGNING AV HUNDAR TILL PROVET
Alla retrievrar som är registrerade i Finland och tävlar i segrarklass i WT-jaktprov för retriever har
rätt att delta. Till WT-mästerskapsprovet väljs enligt gällande anvisningar ett visst antal hundar på
basen av tidigare resultat eller uttagningsprov. Rasföreningarna besluter om urvalsgrunderna.
Förra årets mästare har rätt att delta utan kvalificering.
Anmälan till provet bör ske minst två veckor före provet. Den anordnande rasföreningen
bestämmer deltagaravgiften samt mottagaren av anmälningar.

14.5. PROVETS GENOMFÖRANDE OCH PRISSÄTTNING
Provet anordnas som ett en eller två dagar långt WT-prov i segrarklass. Provet kan ha en separat
final, till vilken domarna utser hundarna på basis av resultaten.
I finalen utför hundarna en eller fler uppgifter. Vinnaren kallas Working Test-mästare
(WTW+årtal).
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15. UTTAGNINGSKRITERIER FÖR FINSKA MÄSTERSKAPSPROVEN FÖR
RETRIEVER
15.1. A-JAKTPROV - FINSKA MÄSTERSKAPET
I Finland registrerade retriever som har rätt att delta i A-jaktprov och har erhållit högsta pris i Ajaktprov eller på internationellt prov, är berättigade att anmälas till det Finska Mästerskapet (FM) i
A-jaktprov.
Till FM-provet kan högst 24 hundar tas emot. Vinnaren av förra årets A-provs mästerskap har rätt
att delta utan kvalificering . Övriga provplatser fylls enligt beräkning av poäng med hjälp av
nedanstående tabell. Av resultaten beaktas enligt nedanstående poäng fem bästa resultat på Ajaktprov och internationella prov erhållna under två senaste år före anmälningstidens utgång.
BCH-FT hundar skall ha minst ett poängresultat erhållet under den ovan nämnda tiden. Resultat
som erhållits vid internationella prov utomlands samt på A-jaktprov i Norden godkänns. Vid jämn
poängställning utför arrangören lottning.
Resultat

Poäng

BCH-FT
A 1 + Cert / CACIT
A 1 + reserv-Cert / reserv-CACIT
A1
A2
A3

6
6
5
4
2
1

15.2. B-JAKTPROV - FINSKA MÄSTERSKAPET
I Finland registrerade retriever som erhållit minst ett första (1:a) pris i segraklass i B-jaktprov
under perioden mellan föregående års mästerskaps sista anmälningsdag och följande års
mästerskaps sista anmälningsdag, är berättigade att anmälas till det Finska Mästerskapet (FM).
Till FM-provet kan högst 48 hundar tas emot. Förra årets FM-vinnare har rätt att delta utan
kvalificering. Förtur att delta har också regerande kenneldistriktsmästarna som vunnit
distriktsmästerskapet med första (1:a) pris i segraklass.
Hundar som erhållit tre första (1:a) pris i segrarklass under ovan nämnda tidsperiod har säkrat sitt
tillträde i provet. För en hund som erhållit brukschampionat före utgången av föregående FM:s
sista anmälningsdag, räcker det med två första (1:a) pris i segrarklass för att säkerställa
deltagande. För hundar som erhållit brukschampionat under den pågående säsongen krävs tre
första (1:a) pris i segrarklass för att säkerställa deltagande i provet.
Om valet av de hundar som får delta i provet inte kan bestämmas med hjälp av ovan nämnda
kriterier, fylls resten av startplatserna enligt nedanstående tabell. Av resultaten beaktas poängen
för de fem bästa resultaten, vid jämn poängställning utförs lottning.
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Resultat

Poäng

BCH
SKL1
SKL2
SKL3

6
6
3
1

15.3. WT – MÄSTERSKAP
I Finland registrerade retriever som erhållit minst ett första (1:a) pris i segraklass i WT-prov under
perioden mellan föregående års mästerskaps sista anmälningsdag och följande års mästerskaps
sista anmälningsdag, är berättigade att anmälas till provet. Förra årets WT-mästare har rätt att
delta utan kvalificering.

43

Uttagningskriterier för Finska Mästerskapsproven för retriever

