
JAKTPROVS REGLER FÖR RETRIEVER  
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. Gällande från 1.1.2009. 
 
DEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 
1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
1. Allmänna bestämmelser, vars krav gäller alla följande jaktprovs regler.  
2. Anlagsprov för retriever 
3. Jaktprov för retriever (A-prov) 
4. Jaktprov för retriever (B-prov) 
5. Praktiskt jaktprov för retriever 
6. Working Test för retriever (WT) 
 
Dessa regler kompletteras med ett lämpligt antal anvisningar, som inte får stå i strid med reglerna.  
 
2 .REGELÄNDRINGAR  
Domarkollegiet/domarkommittén för jaktprov för retrievers, som lyder under rasföreningarna, 
förbereder ändringar till dessa regler tillsammans med rasföreningarnas samarbetsorgan. 
Rasföreningarnas styrelser godkänner ändringar och föreslår dem för Finska Kennelklubben för att 
godkännas.  
 
3. PROVFORMER  
Anlagsprov för retriever är prov som är allmänna, för föreningens medlemmar eller för en viss ras.  
A-jaktprov är allmänna prov och tävlingar, nationella mästerskap för en viss ras eller internationella 
prov.  
B-jaktprov och working test är prov och tävlingar som är allmänna, för föreningens medlemmar eller 
för en viss ras.  
Praktiskt jaktprov för retriever är ett allmänt prov.   
 
4. RÄTT ATT DELTAGA OCH BEGRÄNSNINGAR  
Berättigade att delta på prov är retrieverhundar, som uppfyller SKL-FKK:s bestämmelser om 
registrering och vaccination samt retrievers, som är registrerade i en FCI-medlemsorganisation och 
som är ägda av en utlänning. Hundarna måste vara minst 9 månader gamla. Domarkommittén 
fastställer resultatkrav för utländska hundar från fall till fall.  
Deltagande i jaktprov för retriever och i working test förutsätter ett godkänt anlagsprov med 
undantag av working tests unghundsklass. En hund som erhållit ett pris i ett internationellt prov är 
berättigad att delta på A-prov.  
I WT bör hunden delta i samma klass som på B-prov, om den inte har sådana pris i WT som 
förutsätter/berättigar den att tävla i en högre klass.  
 
På retrievers B-jaktprov har hundar, som inte har resultat som berättigar till en högre provklass eller 
brukchampionats titel företräde framom hundar som har sådana resultat. Företrädet gäller inte 
företräden som nämnas i den officiella provanmälan och gäller inte vid mästerskap.  
 
Om det vid A-jaktprov för retriever finns flere anmälningar inom utsatt tid än det finns platser i 
provet, väljs hälften (1/2) av hundarna på basen av A-provs resultat från de två föregående åren, eller 
om det inte finns några, på basen av B-provs och working tests resultat, vilka beaktas lika värda. Den 
andra hälften av hundarna väljs genom lottning. Hundar med titeln FIN BCH-FT är berättigade att 
delta i provet utan resultatbaserad uttagning.  
 



I praktiskt jaktprov för retriever får hundar delta, som erhållit minst två (2) gånger 1:a pris i SKL på 
ett B-prov i Finland och som inte har blivit godkända i praktiskt jaktprov tidigare. 
I provet får ej deltaga  
   
- hund som är sjuk 
- tik som löper  
- dräktig tik 30 dagar före valpning och förrän 42 dagar efter valpning  
- hund som inte uppfyller SKL-FKK:s kraftvarande bestämmelser angående antidoping (Bilaga)  
- hund som beter sig aggressivt  
- hund som är född 2001 eller senare och som har opererats för ändrande av djurets utseende i strid 
mot jord- och skogsbruksministeriets förordning (1070/2000) (Bilaga).  
 
Rätt att delta bör kontrolleras av provbestyrelsen.  
 
Provbestyrelsen har rätt att begränsa antalet deltagande hundar enligt de av SKL-FKK:s regler, som 
är i kraft vid den aktuella tidpunkten. 
 
5. JÄV 
Kennelklubbens giltiga, allmänna regler om jäv följs.   
 
6. BEVILJANDE AV TILLSTÅND ATT ORGANISERA PROV  
Dessa regler följs i anlagsprov, jaktprov och praktiskt jaktprov för retriever, som är beviljade av FCI, 
SKL-FKK:s styrelse eller kenneldistrikt och som är godkända av rasföreningarna. FCI beviljar tillstånd 
till internationella prov. SKL-FKK:s styrelse beviljar tillstånd till nationella mästerskap och uttagningar 
inför dessa samt till landskamper. Kenneldistrikten beviljar tillstånd till allmänna prov och till prov för 
föreningarnas medlemmar. Provet skall ha rasföreningens godkännande. I provbestyrelsen skall minst 
en person ha genomgått provfunktionärskursen och blivit godkänd.  
 
7. ANHÅLLAN OM PROVTILLSTÅND  
 
7.1 Vem som anhåller om tillstånd och ansvarar för arrangemangen  
Anhållan om rätt att anordna prov görs av arrangerande förening, som skall vara medlem i Finska 
Kennelklubben och i rasföreningen. Arrangerande förening utser en provbestyrelse, som tar hand om 
provets arrangemang. Man behöver inte anhålla om praktiskt jaktprov.  
 
7.2 Tidpunkten för anhållan  
Anhållan om prov skall göras inom den tidpunkt som bestäms av SKL-FKK.  
 
7.3 Innehållet av anhållan  
Ur provanhållan skall framgå den arrangerande föreningen, provets namn och karaktär, begränsningar 
att delta, prioritet att delta, tidpunkt och plats för provet, tävlingsklasser, anmälningsavgiftens storlek 
och till vem och inom vilken tid anmälan och deltagaravgiften skall sändas, överdomare som har 
accepterat uppgiften och överdomares suppleant, och ordförande för provbestyrelsen. Om man 
anhållit om begränsat deltagarantal, skall begränsningen göras enligt SKL-FKK:s anvisningar.  
 
Om det används speciella apporter i B-provets segrarklass, dummies, skall det framgå ur anhållan. 
 
7.4 Mottagare av anhållan  
Anhållan om prov skall riktas inom utsatt tid till det kenneldistrikt inom vars verksamhetsområde provet 
anordnas. En kopia av provanhållan skall sändas till det kenneldistrikt föreningen tillhör.  
 



7.5 Information om provet 
Kenneldistrikten eller rasföreningarna informerar om sina officiella prov för att inom föreskriven tid 
publiceras i SKL-FKK:s tidning Koiramme/Våra hundar. Rasföreningarna informerar om prov i sina 
medlemspublikationer. I anmälan till B-provs segrarklass skall det nämnas om det används dummies i 
provet.  
 
8. UPPSKJUTANDE ELLER INHIBERING AV PROV ELLER TÄVLING  
SKL-FKK:s giltiga, allmänna regler om uppskjutande eller inhibering av prov följs (bilaga). 
 
9. PROVETS DOMARE  
- provets överdomare skall vara en av SKL-FKK godkänd överdomare för ifrågavarande provform eller 
en överdomare för denna provform, som har skaffat sin kompetens hos en kennelklubb i en av FCI:s 
medlemsländer och som SKL-FKK har godkänt.  
- överdomaren skall vara medlem i SKL-FKK och i rasföreningen. 
 
Domaren bör inte acceptera en inbjudan att döma ett prov, om han/hon inte har dömt och deltagit i 
vidareutbildning enligt anvisningar av denna regelboks del B.  
 
Domare inbjuds alltid skriftligt och hundantalet meddelas domaren omedelbart efter att 
anmälningstiden har gått ut. 
 
När man bokar domare bör man ta i beaktande det preliminära tilltänkta hundantalet. Anvisningen är 
att en domare under en dag dömer högst 16 hundar på anlangsprov och i B-provs nybörjarklass och 
högst 15 hundar (om hundarna arbetar i par, 16) i öppenklass och högst 12 hundar i segrarklass. I 
andra provformer bestämmer provets överdomare hundantalet efter att ha diskuterat med de övriga 
domarna och arrangörerna.  
 
När det finns flera domare i provet, utser provets arrangör överdomaren med beaktande av domares 
jäv.  
 
Domare under utbildning, som vill göra elev- eller aspiranttjänsgöring skall själv ta kontakt med 
överdomaren och med provbestyrelsen.  
 
10. ANMÄLAN TILL PROV OCH DELTAGARE SOM UTEBLIR  
 
10.1 Anmälan  
Anmälan till prov skall göras inom den tidpunkt som bestäms av den arrangerande föreningen. Endast 
anmälningar med betald provavgift skall räknas med, om inte annat har meddelats av den 
arrangerande föreningen.  
 
10.2 Efteranmälan  
Provbestyrelsen har rätt att godkänna efteranmälningar, om det finns fria platser i provet. Man bör 
komma överens om detta med domaren.  
 
10.3 Deltagare som uteblir  
Den som uteblir utan en giltig orsak har inte rätt att återfå provavgiften. Som giltig orsak godkännas 
påbörjad löptid för tik och hundens eller ägarens sjukdom som ska bevisas med läkarintyg. Orsaken 
skall anmälas till provbestyrelsen omedelbart, och senast innan provet börjar.  
 
11 HUNDFÖRARE  



Under pågående prov är hundföraren alltid den officiella företrädaren för hunden, oberoende av vem 
som äger hunden. Hunden skall ha samma hundförare under hela provet. Hundföraren skall åtlyda 
domarens anvisningar noggrant. Hundägaren ansvarar för skador som hunden vållar eller som sker 
hunden.  
 
12. PROVRESULTAT  
 
12.1 Kontroll av resultaten  
Provets sekreterare kontrollerar alla resultat och antecknar dem i SKL-FKK:s provprotokoll, i det 
individuella provprotokollet och på den av rasföreningen godkända bedömningsblanketten och lämnar 
dem omedelbart till överdomaren för att granskas. Överdomaren skall bekräfta SKL-FKK:s 
provprotokoll med sin underskrift.  
 
12.2 Sändning av resultaten  
Provbestyrelsen skall sända det av överdomaren granskade och fastställda provprotokoll samt de 
individuella provprotokollen inom en vecka efter provets avslutande till den som beviljat provtillståndet.  
 
13. BEDÖMNINGEN AV HUNDAR  
Alla hundar bedöms på samma grunder, oberoende av ras. Domarkollegiet kan genom ett gemensamt 
beslut komma överens om tillägg till bedömningen, som domarna skall iaktta utöver reglerna. 
Anvisningarna får inte stå i strid med reglerna. 
 
14. ÖVRIGA DIREKTIV  
Om överdomarens, domarnas, hundförarens, provbestyrelsens och provfunktionärs uppgifter och 
skyldigheter preciseras närmare i separata direktiv, godkända av SKL-FKK:s styrelse.  
 
15. MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH BESVÄR  
Man kan inte besvära sig över domarens syn eller bedömning som är förenlig med reglerna.  
Om det uppstår meningsskiljaktigheter på prov eller på tävling, skall SKL-FKK:s giltiga, allmänna 
regler om anhållan om ändring följas (bilaga). 
 



DEL 2. ANLAGSPROVS REGLER FÖR RETRIEVER 
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008.  
Gällande från 1.1.2009. 
 
 
1. ANLAGSPROVETS ÄNDAMÅL  
Anlagsprovets ändamål är att bedöma om hundens karaktär är typisk för ifrågavarande retrieverras 
och om den har förutsättningar att tränas till småvilts apportör och till jaktprov för retrievers. Vid 
hundarnas bedömning beaktas de avels målsättningar, som gäller jaktliga egenskaper.  
En godkänd prestation på anlagsprov för retrievers är en förutsättning för utställningschampions titel 
(FIN UCH) och berättigar att delta på jaktprov för retriever och working test.  
 
2. PROVETS ARRANGEMANG  
Vid anhållan och arrangemang av prov bör man följa allmänna regler och bestämmelser i regelbokens 
första del (del 1) samt SKL-FKK:s allmänna bestämmelser. Domaren ansvarar för att regler och 
anvisningar följs i provet.  
 
3. VILT  
Sk. kallt vilt används i provet. Hunden ska kunna apportera minst två olika vilt- eller skadefågelarter. I 
vattenarbete ska användas sjöfåglar. På sökområde får endast en viltart användas. Släpspåret dras 
med kanin, som kan väga 1,5-3 kg.  
Alla hundar skall ha samma viltarter. Viltet ska vara i gott skick och djuptfryst vilt ska vara helt 
upptinat. Fridlysta viltarter får inte användas.  
 
4. PROVETS GENOMFÖRANDE  
 
4.1 Allmänt 
För att bedöma hundens egenskaper och karaktärsdrag i anlagsprovet förutsätter det att 
förhållandena på provet är så rättvisa som möjligt för alla hundar. Hundarnas startordning bestäms 
genom lottning, men så att det i samma grupp finns minst två (2) hundar av samma kön. Hunden hålls 
kopplad i början av prövningen.  
 
I början av provet informeras alla hundförare om provets principer och bl.a. om det område där 
hunden kan simma före prövningen. Mer specifika instruktioner ges till varje förare på provplatsen.  
 
Användning av halsband eller annat föremål under prövningen är förbjuden. Under prövningen får 
föraren inte använda föremål som kan anses vara ett hot. Det är förbjudet att aga hund på provplatsen 
eller under provet.  
 
Efter vatten- och sökarbetet ges en muntlig kritik över hundens arbete och det meddelas om hunden 
får delta på spåret eller inte. Förutsättning att delta på spåret är att alla delar av prövningen som 
hunden till dess har gjort är godkända.  
 
4.2 Beskrivning av prövningen  
 
Socialt beteende  
I början av provet samlar domaren en grupp, helst sex (6) hundar med sina förare åt gången, i 
närheten av provplatsen. Hundarna stannar i halvcirkel och kopplade framför domaren. Domaren 
förklarar kort provets gång och andra arrangemang. Samtidigt observerar domaren hundarnas 
beteende i gruppen och bekantar sig med varje hund separat. Domaren observerar hundarnas 
beteende i olika situationer under hela provet. 



 
Arbetet i vatten  
Stranden bör vara lättframkomlig och sådan, att avståndet som hunden måste vada är så kort som 
möjligt. Vattenområdet måste vara så stort, att hunden inte frestas att gå i land på stranden mitt emot 
eller gå runt till fågeln via stranden eller via en brygga.  
 
Hundens simlust testas med en apport av sjöfågel. Hunden får apportera två sjöfåglar. Den första 
kastas från stranden och den andra från båten. Apporteringsavståndet bör vara minst 20 meter. I 
samband med det andra kastet avlossas ett skott med hagelbössa. Hunden förs i koppel i början av 
prövningarna.  
Skytten kan vara på stranden eller i båten, men på ett avstånd som är på minst sex (6) meter från 
hunden. Hunden bör ges möjlighet att se skytten under skott och kast. 
 
Sök  
Sökområdet bör vara sådant, att hunden inte hela tiden kan se sin förare medan den arbetar på 
området. Fem (5) vilt placeras på området utan att hunden, som står i tur kan se det. Längsta 
apportavståndet är minst 50 meter. Söket kan också planeras så att föraren kan röra sig på en utmärkt 
led och skicka hunden till området från olika platser. Om hunden skickas från olika platser, bör viltet 
vara tillräckligt långt borta från den utmärkta leden.  
 
När hunden kommer till startplatsen placeras den sittande och kopplad. Sedan avlossas ett skott med 
hagelbössa och en fågel kastas på sökområdet (det 6. viltet). Hunden ges möjlighet att se kastet, men 
inte nödvändigtvis var fågeln faller.  
 
Skytten är på cirka sex (6) meters avstånd från hunden i samma riktning som kastet. Vid behov kan 
kastaren använda rösten på domarens uppmaning ett par gånger före skott för att fästa hundens 
uppmärksamhet. Funktionärerna avlägsnar sig från området innan domaren ger tillstånd att skicka 
hunden på sökområdet.  
 
Åskådare placeras så att de inte stör hundens eller förarens arbete. Andra hundar ska inte synas och 
bör vara tillräckligt långt borta från provplatsen.  
 
Spårning  
Släpspåren bör vara cirka 80 meter långa. Spåret dras med kanin, och ska följa terrängen så naturligt 
som möjligt. I slutet av spåret kan en annan kanin lämnas än den, som användes för att göra spåret. 
Den som drar spåret bör avlägsna sig utan att störa vittringen från spåret.  
 
Domaren bör ha tillfälle att observera hur hunden spårar och hur den beter sig när den hittat kaninen.  
 
Släpspåren bör läggas på minst 50 meters avstånd från varandra. Avståndet bör vara längre, om 
terrängen är öppen, markvegetationen är gles och vinden är stark.  
 
Hundarna ska inte se när släpspåren dras.  
 
5. BEDÖMNING  
Domaren bör agera så att hunden under prövningen får så mycket hjälp som möjligt för visa sina 
anlag. Domaren är berättigad att pröva hunden flera gånger i olika förhållanden för att få en så 
grundlig uppfattning av hundens anlag och karaktär som möjligt.  
 



Om en enskild bedömningspunkt är svår att bedöma, avgör man först om hunden blir godkänd eller 
inte. Domaren gör sitt beslut baserat på sitt helhetsintryck. Om alla delmoment i bedömningen är 
godkända, bör hundens prestation i sin helhet också godkännas.  
 
Provet är ett test, och det är inte lämpligt att välja den bästa hunden.  
 
Alla delmoment bedöms av samma domare.  
 
Egenskaper som bedömas  
 
Socialt beteende, förhållningssätt till främmande människor och hundar  
Retrievern är en samarbetsvillig, energisk jakthund, som till sin natur anpassar sig till olika 
förhållanden.  
I allmänhet förhåller sig retrievern vänligt och positivt till främmande människor och hundar. I 
bedömningen bör de karaktärsdrag som nämnas i retrievers rasbeskrivning beaktas.  
 
Om hunden är tydligt rädd, attackerande eller för hetsig, skall hundens beteende underkännas. Om 
beteendet underkännas, deltar hunden inte i övriga delmoment. Det sociala beteendet observeras 
under hela provet och det kan underkännas också senare under provet.  
 
Simlust  
Retrievern arbetar villigt i vatten.  
 
En hund som inte simmar eller som simmar bara efter ständiga uppmaningar ska underkännas. 
Momentet bör upprepas tills domaren blivit övertygad om hundens förmåga. Om hunden blir 
underkänd i vattenarbetet, fortsätter den inte på söket. 
 
Söklust  
Retrievern arbetar självständigt, ivrigt och med bibehållen fart under hela sökarbetet.  
 
Tydligt avtagande eller helt otillräcklig söklust ska underkännas. Sökarbete som är helt påtvingat kan 
inte godkännas.  
 
Apporteringslust  
Retrievern ska apportera viltet utan tvekan och spontant. Föraren kan uppmuntra hunden några 
gånger eller så tillåts domaren hjälpa hunden vid olika viltarter. Hunden ska ändå apportera alla 
viltarter, till exempel kanin på spåret.  
 
Återkommande uppmuntringar eller apportvägran vid flere vilt leder till att denna del av bedömningen 
underkännas.  
 
Apportgrepp  
Retrievern har ett mjukt, balanserat och säkert apportgrepp. Att bolla med viltet i munnen utan att 
skada det och ett ytligt grepp kan accepteras. Att skada viltet, eller att rulla sig på viltet och leka med 
viltet är diskvalificerande egenskaper.  
 
Om domaren misstänker att hunden skadat viltet, måste han/hon alltid försäkra sig om saken innan ett 
definitivt beslut fattas.  
 
Avlämning  



Det är önskvärt att apporten avlämnas i hand snabbt och direkt. Att dröja litet och lägga ner viltet nära 
föraren är acceptabelt.  
 
Om hunden lämnar de flesta apporterna på hälft, revirmärker hela tiden eller inte apporterar sjöfågeln 
till närheten av stranden, ska prövningen underkännas.  
 
Skottreaktion  
Retrievern håller sig lugn, koncentrerad och tyst under skottet. Något orolig och dämpat gnällande kan 
ändå accepteras. 
 
En hund, som är tydligt rädd för skott och som förlorar sin handlingsförmåga eller är högljudd på ett 
störande sätt ska underkännas.  
 
Självförtroende och initiativförmåga  
Retrievern arbetar självständigt och gör sin uppgift utan att stödja sig för mycket på sin förare.  
 
Självförtroende och initiativförmåga bedöms i alla delar av prövningen men särskilt under spårarbetet. 
En hund, som inte arbetar självständigt och som till exempel inte vågar gå ända fram till kaninen eller 
sjöfågeln spontant, ska underkännas.  
 
Om det under vattenarbetet uppstår brist på självförtroende på ett sätt som är svårt att bedöma, är det 
inte nödvändigt att godkänna eller underkänna prestation direkt efteråt, men hunden kan fortsätta 
provet och efter ett lyckat sök komma tillbaka till vattenarbetet.  
 
Samarbete  
Retrievern vill arbeta i samarbete med sin förare. För att prestationen ska kunna godkännas, ska 
föraren ha sin hund under kontroll.  
En hund, som inte bryr sig om sin förare eller är undergiven eller rädd, ska underkännas.  
 
Allmänt intryck  
Under allmänt intryck antecknas ett sammandrag av hundens egenskaper baserat på utförda 
uppgifter. Användandet av sammandraget bör sträva till att man försöker skriva så positivt som möjligt, 
men klara brister bör också nämnas. Bra näsa kan nämnas i allmänt intryck om nödvändigt.  
 
Avbrytande av prövning  
Domaren har rätt att avbryta provet, om samarbete mellan hunden och föraren har så stora brister, att 
det inte är möjligt att fortsätta provet. Likadant om hunden har sådana egenskaper, att det inte är 
meningsfullt att fortsätta provet. Provet avbryts alltid efter ett underkänt delmoment. Hundens 
prestation bör också avbrytas, om hundföraren agar hunden på provplatsen eller om hunden skadar 
sig.  
 
Prissättning  
Hundens prestation bedöms med godkänd eller underkänd. Alla delmoment ska vara godkända, för 
att hunden skall kunna godkännas i provet. Bedömningen ska antecknas på en bedömningsblankett, 
som är godkänd av rasföreningarna.  
En godkänd provprestation belönas med ett diplom.  
 



DEL 3. JAKTPROVS REGLER FÖR RETRIEVER (A-PROV)  
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008.  
Gällande från 1.1.2009. 
 
 
1. PROVETS ÄNDAMÅL  
Provets ändamål är att bedöma retrieverns egenskaper i en jaktsituation till ledning för avelsarbetet.  
 
2. PROVETS ARRANGEMANG  
Vid anhållan och arrangemang av prov ska man följa allmänna regler och bestämmelser i regelbokens 
första delen (del 1) och SKL-FKK:s allmänna bestämmelser. Domarna ansvarar för att regler och 
anvisningar följs i provet.  
 
Provet arrangeras i äkta jaktsituationer, så att viltet som apporteras skjuts med deltagande hundar på 
plats.  
 
2.1 Domare   
Provet bedöms av en överdomare och utöver denna minst en bedömningsdomare. Alla domarna är 
jämbördiga när de bedömer provet. Domarkommittén för förteckning över domare och domares 
behörighet.  
 
3. KLASSINDELNING  
Provet arrangeras endast i segrarklass (SKL) och är öppet för hundar som erhållit 1:a pris på ÖKL i 
B-prov eller i working test. 
 
4. HUNDFÖRARE  
Provets löpande genomförande förutsätter, att också hundförare har bekantat sig med dessa regler.  
 
Hundföraren ska åtlyda domarens och funktionärernas anvisningar. Hunden kan underkännas, om 
den inte är på plats när den kallas in till bedömning.  
 
Hundar ska under bedömningen föras okopplade, om domare inte annat bestämmer. Hunden kan 
skickas med tydliga handtecken. Det är att rekommendera att hunden under provet dirigeras med 
visselpipa.  
 
Användning av halsband eller annat föremål under prövningen är förbjudet. Under prövningen får 
föraren inte använda föremål som kan anses vara tvångsmedel. Det är förbjudet att aga hund på 
provplatsen eller under provet.  
 
5. VILT  
Alla vilt- och skadefåglar och pälsdjur kan apporteras, med undantag av rovdjur.  
 
6. PROVETS GENOMFÖRANDE  
Hundarnas startordningen bestäms i huvudsak genom lottning.  
 
Provet genomförs antingen vid klappjakt, där retrievers är på pass bakom skyttar och viltet drivs 
framåt av en drevkedja eller vid jaktformen där hundar, hundförare, domare, skyttar och drevkarlar går 
på linje och stöter upp viltet, som är framför dem. Önskvärt är att proven genomföras på båda sätten, 
samt på sjöfågeljakt.  
 



a) Vid klappjakt placerar domarna hundarna så, att de har god möjlighet att markera. Skadskjutet vilt 
strävar man till att apportera omedelbart då det fällts. Övriga fällda vilt apporteras efter drevets slut.  
 
b) Vid jakt på linje (trampjakt) går domare, de hundar som är i tur med sin förare och skyttar går på 
linje. När viltet är skjutet, stannar linjen upp och på domarens order sänds en hund för att apportera.  
 
7. BEDÖMNING  
Bedömningsprinciperna är de samma som i ett internationellt prov för retriever. I lämpliga delar följs 
också B-provsregler.  
 
7.1 Egenskaper som bedömas  
Retrievern följer tätt intill sin förare, är tyst och stannar kvar utan att föraren behöver ingripa.  
 
Hunden måste vara uppmärksam, lägga nedslagsplatserna på minne och minnas dem en ganska lång 
tid. När hunden skickas för apport, bör den uppvisa ett bra sök, initiativ, näsa och förmåga att hitta vilt. 
Hunden får inte vägra något slag av terräng och den bör gå i vatten utan uppmaning.  
 
När hunden hittat viltet, bör det apporteras med ett mjukt och balanserat grepp o snabbt till föraren 
och avlämnas i hand.  
 
När hunden skickas till viltet, som den inte har kunnat markera, bör den villigt låta sig dirigeras och 
vara i gott samarbete med sin förare.  
 
7.2 Avbrytande av hundens prövning  
Hundens prövning avbryts, om den gör ett diskvalificerande fel eller två grava fel. Hundens prövning 
avbryts också, om två domare anser att hunden inte kan få pris på provet. Utöver detta bör prövningen 
avbrytas, om föraren agar hunden på provplatsen eller om hunden skadar sig.  
 
7.3 Diskvalificerande fel  
- aggressivt beteende 
- gnäller eller skäller  
- skotträdsla  
- vägrar gå i vatten  
- apportvägran  
- hård mun  
- viltbyte  
- “running in” (knallapport) 
- fysisk kontakt med hunden  
- ur hand, förföljer oskjutet vilt eller söker med vilt i munnen  
 
”running in”= Hunden lämnar utan förarens tillåtelse sin plats i avsikt att apportera och därvid kräver 
förarens ingripande för att stoppas.  
 
7.4 Grava fel  
- dåligt fotgående  
- orolig på pass och kräver förarens uppmärksamhet  
- dålig lydnad och/eller onödig störning av mark  
- högljudd ”handling”  
- alltför beroende av föraren  
- långsamt arbete och/eller saknar arbetslust  
- slarvigt apportgrepp  



- dålig markeringsförmåga och/eller dålig minne av nedslagsplatsen 
- “first dog down”  
- “eye-wipe”  
 
”first dog down”= Hunden hittar inte skadat vilt (som av domaren bedöms möjligt att lokalisera). 
Hunden bör ha markerat viltet och skickats direkt. Viltet hittas inte heller av någon annan hund eller 
hundar eller hämtas för hand av domarna eller på domares order.  
 
”eye-wipe”= Hunden kan inte hitta eller apportera viltet, som en annan hund lyckas apportera i 
motsvarande förhållande, eller som domaren hämtar.  
 
7.5 Final   
Domarna kan bestämma om en final på provet, där provets vinnare (certifikat) utses. Finalen bedöms 
av alla domarna tillsammans. I finalen kallas alla hundar in, som ännu har möjlighet till 1:a pris.  
 
Övriga hundar kvalitetsbedöms på basen av de prestationer hundarna gjort innan finalen. 
Kvalitetsbedömningen kan lämnas ogjord, om hundens apportmöjligheter varit få och den inte kan ha 
möjlighet till 1:a pris, även om hunden inte har gjort ett diskvalificerande fel.  
 
Om ställningen efter finalen mellan två eller flere hundar är så jämn att domarna inte kan bestämma 
vinnaren, kan en ny omgång arrangeras för de jämbördiga hundarna. I den nya omgången ges 
hundarna så många apporter som domarna tycker är nödvändigt.  
 
Den nya omgångens prestationer påverkar inte kvalitetsbedömningen, men domarna kan besluta att 
innehålla certifikatet, om hunden som vinner inta arbetar tillräckligt väl i den nya omgången.  
 
8. PRISSÄTTNING  
Första (1.) pris tilldelas hundar, vars prestation i sin helhet är utmärkt. Detta förutsätter att hunden 
inte har gjort ett diskvalificerande eller gravt fel. Hundar som fått 1:a pris rangordnas.  
 
Den hund som vinner hela provet kan tilldelas certifikat (CERT), om minst sex hundar har deltagit i 
provet och hunden som vinner har apporterat minst fem vilt.  
 
Andra (2.) pris tilldelas hundar, vars prestation i sin helhet är bra. Hunden kan ha gjort ett gravt fel, 
om hundens prestation annars har varit utan anmärkningar.  
 
Tredje (3.) pris tilldelas hundar, vars prestation i sin helhet är tillfredsställande. 
 
För att vara prisbelönad måste hunden ha minst tre viltapporter utan diskvalificerande fel. Om hunden 
gör ett diskvalificerande fel eller om hundens prestation i sin helhet inte är tillräcklig bra för ett pris, 
antecknas noll (0) i protokollet.   
 
Om hundens kvalitetsbedömning lämnas ogjord eller om föraren avbryter i en situation där domaren 
anser att hunden ännu haft möjlighet till pris, antecknas streck (-) i protokollet.  
 
På prisutdelningstillfället redogör domarna för resultaten och ger en muntlig kritik av de prisbelönta 
hundarnas prestationer. 
 



DEL 4. JAKTPROVS REGLER FÖR RETRIEVER (B-PROV)  
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. 
Gällande från 1.1.2009. 
 
 
1. JAKTPROVETS ÄNDAMÅL   
Provets ändamål är att bedöma retrieverns lämplighet och vilja att arbeta i uppgifter, som liknar 
jaktliga situationer med beaktande av avels målsättning. 
  
 
2. PROVETS ARRANGEMANG  
Vid anhållan och arrangemang av provet ska man följa allmänna regler och bestämmelser i 
regelbokens första del (del 1) och Kennelklubbens allmänna bestämmelser. Domaren ansvarar för att 
regler och anvisningar följs i provet.  
 
3. KLASSINDELNING  
Nybörjarklass (NKL), för hundar som har ett godkänt anlagsprov, utan åldersgräns. Hund, som 
erhållit 1:a pris på NKL flyttas till öppenklass.  
 
Öppenklass (ÖKL), för hundar som erhållit 1:a pris på NKL. Hund, som erhållit 1:a pris två gånger i 
ÖKL flyttas till segrarklass. 
 
Segrarklass (SKL), för hundar som erhållit 1:a pris två gånger i ÖKL.  
 
Hunden får kvarstå i den lägre klassen under det kalenderår den erhållit priset som berättigar den till 
den högre klassen. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till den lägre 
klassen (se del 1, moment 4). 
 
 
4. VILT OCH APPORTERINGSOBJEKT  
Hunden ska kunna apportera minst två olika vilt- eller skadefågelarter. Kaniner och harar kan också 
användas. I vattenarbete bör användas sjöfåglar. Släpspåren görs med kanin eller hare. Alla hundar 
ska ha samma viltarter. Viltet ska vara i gott skick och djupfryst vilt skall vara helt upptinat. Fridlysta 
viltarter eller rovdjur ska inte användas på prov.  
 
I segrarklass kan i stället för vilt användas för ändamålet tillverkade dummies med överdrag av tyg. 
Dummies bör vara av samma storlek (cirka 0.5 kg) och av samma färg för alla hundar. Det är tillåtet 
att använda dummykastare. På samma prov (klass) används inte både dummies och vilt.  
 
När det senare talas om vilt i regelverket kan det i segrarklass också betyda dummies.  
 
5. PROVMARK 
Provet bör ordnas på ett område, som liknar verklig jaktterräng så bra som möjligt. Vegetationen både 
på land- och vattenområdena bör vara så tät, att viltet är dolt i de flesta av uppgifterna. Vattnet bör 
vara så djupt, att hunden måste simma under prövningen. Provmarkens svårighet bör vara i harmoni 
med klassens svårighetsgrad.  
 
6. PROVETS GENOMFÖRANDE  
 
6.1 Allmänt  



För att bedöma hundens egenskaper på jaktprov förutsätts det att förhållanden på provet är så rättvisa 
som möjligt för alla hundar i samma klass. Uppgifterna behöver ändå inte vara exakt de samma för 
alla hundar och de kan ändras under provets gång så att kraven för alla hundar bibehålls lika. Någon 
schematisk ordning av uppgifterna följs inte utan planeringen av proven varierar enligt provmark och 
föreställd jaktsituation. Flera hundar kan prövas samtidigt på provet. Hundarnas startordning bestäms i 
huvudsak genom lottning.  
 
Uppgifterna planeras så att de liknar verkliga jaktsituationer så bra som möjligt. Lockfåglar (vettar) kan 
användas i vatten på ett jaktligt lämpligt sätt. I SKL kan arbetet utföras från båt. 
 
I början av provet förklarar domaren alla arrangemang för föraren. Domaren visar också på vilket 
område föraren kan agera och i vilken ordning viltet ska hämtas. Hundar bör under bedömningen vara 
okopplade, om domaren inte bestämmer annat. Hunden får i alla delar av prövningen skickas med 
tydligt handtecken. Det är att rekommendera att hunden under prövningen dirigeras med visselpipa.  
 
Användning av halsband eller annat föremål under prövningen är förbjudet. Under prövningen får 
föraren inte använda föremål som kan anses vara tvång. Det är förbjudet att aga hund på provplatsen 
eller under provet.  
 
För att bedöma hundens egenskaper och utbildningsnivå ska hunden ges möjlighet att utföra minst 
sex (6) apporter, både på land och i vatten. Under arbetet avlossas minst tre (3) skott med 
hagelbössa. Apporteringsarbetet ska arrangeras i alla klasser så att det är möjligt att bedöma 
markeringsförmåga, hundens självständiga arbete och dirigerbarhet. I segrarklass ska det vara möjligt 
att bedöma hundens beteende på pass medan en annan hund arbetar. Detta kan också arrangeras i 
öppenklass.  
 
6.2 Beskrivning av uppgifter  
I början av provet antas en skytt ha fällt ett antal vilt. För några av vilten antas skytten veta de exakta 
nedslagsplatserna, för några bara nedslagsområdet. Under provet fingeras nedskjutning av ytterligare 
vilt, genom skott av hagelbössa och kast och hunden ges möjlighet att markera nedslagsplatserna. I 
provet kan flera övningar vara både på land och i vatten.  
 
6.3 Sök  
Sökområdet bör vara sådant, att hunden inte kan hela tiden se sin förare när den arbetar på området. 
Sökområdet kan vara på land eller i vatten beroende på klassens och terrängens svårighetsgrad. Vilt 
placeras på området utan att hunden som står i tur kan se det. 
 
6.4 Dirigering  
Terrängen och vattenområdet ska vara sådana, att föraren har möjlighet att se sin hund största delen 
av tiden. Dirigeringsavstånden beror på klass och terrängens svårighetsgrad samt rådande 
förhållanden.  
 
6.5 Markering  
Hundens markeringsförmåga kan prövas med en eller flera apporter av nedskjutet vilt. Övningen ska 
organiseras så att hunden har möjlighet att se viltet under kastet. Under kast avlossas skott med 
hagelbössa. Vanligen är det önskvärt att skott följs omedelbart av kast på land eller i vatten. I ÖKL och 
i SKL kan domaren bestämma i vilken ordning apporteringen ska utföras.  
 
 
6.6 Spårning  



Släpspåren görs endast i nybörjarklass. Släpspåren är cirka 200 meter långa. Spåren görs med kanin 
eller hare, och de ska följa terrängens naturliga rutter. I ändan av spåret kan ett annat vilt än det som 
användes för att göra spåret lämnas, men de måste vara av samma viltart. Den som gör släpspåret 
bör gå bort utan att störa spåret.  
 
Spårets början visas inte för hunden, utan hunden skickas till spåret på cirka 10 meters avstånd, 
vinkelrätt mot spårens riktning. Hunden kan dirigeras till släpspåren.  
 
Släpspåren bör dras på minst 50 meters avstånd från varandra, och spåren som är bredvid varandra 
ska kröka sig åt motsatta håll. Avståndet bör vara längre, om terrängen är öppen, markvegetationen är 
gles och vinden är stark. Hundarna får inte se när släpspåren görs. 
 
Spåren är den sista delen av prövningen och den är bara för hundar, som har möjlighet att få ett 1:a 
pris i NKL.  
 
 
7. BEDÖMNING 
En domare bedömer alla delar av hundens prestation. Domaren kan i sin bedömning beakta 
observationer, som andra domare i samma klass har gjort om hunden. Nybörjarklassens spår kan 
bedömas av en annan domare som dömer på samma prov.  
 
På provet bedöms hundens förmåga och vilja att apportera vilt både på land och i vatten samt 
förmåga att vara en användbar jakthund på en jakt som är typisk för retriever. På provet används bara 
kvalitetsbedömning, och hundar ställas vanligtvis inte i kvalitetsordning. Den bästa hunden kan ändå 
väljas om arrangörerna så vill.  
 
I början av provet förklaras för varje förare provets genomförande och ges nödvändiga anvisningar. 
Det är också möjligt att ge anvisningar till alla deltagare i samband med introduktionen på provplatsen.  
 
Efter utfört prov ges en muntlig kritik över hundens arbete, men slutlig prisvalör meddelas inte. I 
nybörjarklass ges kritiken före spåret. Om hundens prestation vid det här laget förutsätter första (1.) 
pris, meddelas att hunden deltar på spåret.  
 
7.1 Egenskaper som bedömas  
 
Sök 
Sökarbetet ska vara sådant att hela sökområdet täcks, också svåraste ställena. Hunden bör kunna 
arbeta självständigt, men vid behov bör den också låta sig dirigeras av föraren. Ineffektivt eller annars 
otillräckligt sök räknas som ett gravt fel.  
 
Näsa 
Hunden ska med hjälp av sin näsa och med hänsyn till rådande vind kunna lokalisera viltet. Dålig näsa 
är en allvarlig brist i hundens egenskaper. Vittringsförhållandena är svårt att avgöra, och därför bör 
försiktighet iakttas vid bedömningen.  
 
Effektivitet och uthållighet  
En effektiv hund arbetar med god fart och är en utmärkt viltfinnare. En god uthållighet visar sig som 
konstant fart och ivrighet under hela provet. Långsamt och ineffektivt arbete och otillräcklig uthållighet 
sänker prestationens värde.  
 
Markeringsförmåga 



Hunden ska vara uppmärksam när viltet fälls och minnas nedslagsplatserna. När den fått lov, skall 
den apportera viltet. Grava brister i markeringsförmågan leder till att priset blir lägre.  
 
Skottreaktion 
Hunden ska stanna kvar och vara tyst på pass under skott och uppmärksamt följa med i skottets 
riktning.  
 
Om hunden i SKL lämnar sin plats utan tillåtelse under skott och fall (”knallapport”) eller genast efteråt 
avbryts provet, och i ÖKL blir priset sämre och om detta sker flera gånger avbryts provet. I NKL 
avbryts provet, om hunden inte kan sitta på sin plats okopplad i början av prövningen.  
 
Om föraren har fysisk kontakt med sin hund i avsikt att lugna den eller hindra den från att gå, tolkas 
det som om hunden lämnar sin plats utan tillåtelse. Om föraren flera gånger måste kommendera 
hunden eller ingripa, minskar prestationens värde och i yttersta fall det kan tolkas som om hunden 
lämnar sin plats utan tillåtelse, vilket påverkar priset som hunden ges. Om hunden i NKL rymmer till 
apporten och föraren inte kan stoppa den, blir priset också sämre.  
 
Vilthantering  
Hunden bör utan tvekan och på förares uppmaning snabbt apportera viltet som den har vittrat med ett 
mjukt och balanserat grepp till föraren och avlämna i hand.  
Om hunden skadar viltet, vägrar apportera, rullar sig på viltet eller avbryter apporter, avbryts provet 
oberoende av klass, likaså om hunden utan hänsyn till förbud söker med vilt i munnen eller förföljer 
levande vilt. I ÖKL och SKL avbryts provet om hunden byter vilt eller upprepade gånger lägger ned 
vilt. I NKL leder dessa fel till att priset sänks minst en valör.  
 
Vattenarbete  
Hunden bör gå villigt i vatten och simma effektivt och målmedvetet. Om hunden flera gånger måste 
uppmanas eller om den vägrar att gå i vatten, avbryts provet. Dålig simteknik eller långsamt simsätt 
kan leda till att priset blir sämre.  
 
Spårningsförmåga  
Spårningen bör vara självständig, snabb och målmedveten. Hund, som inte självständigt kommer till 
spårningsviltet ska ha ett lägre pris. Om hunden vägrar apportera kaninen, kan den inte få pris. Om 
hunden kommer tillbaka till föraren utan kanin, kan den skickas en gång till på spåret.  
 
Samarbete 
Det förväntas att hunden i alla situationer är lydig, följer väl sin förare och stannar kvar på befallning. 
Samarbetet mellan hund och förare iakttas under hela provet. Om det finns stora brister i hundens 
kontrollerbarhet eller om föraren har fysisk kontakt med hunden, kan det förorsaka att provet avbryts.  
 
Dirigerbarhet  
En hund som kan dirigeras väl dirigeras lätt och med små tecken till den plats man vill. Dålig 
dirigerbarhet eller högljudd handling leder till att priset blir minst en valör lägre.  
 
Om hunden är svårdirigerad, blir prestationen inte bättre av att hunden hittar viltet självständigt.  
 
Andra egenskaper  
Retrievern måste i alla situationer förbli lugn och vara tyst. Att skälla, gnälla, gny eller  på annat sätt 
ljuda leder i alla klasser att priset blir lägre. Om det är ständigt och störande, avbryts provet. 
Aggressivt beteende leder alltid till avbrytande av provet.  
 



Allmänt intryck 
I det allmänna intrycket bedöms hundens lämplighet och användbarhet att arbeta som jakthund. Alla 
delar av hundens prestation ska beaktas vid bedömningen. I det allmänna intrycket ska vid sidan om 
de positiva sakerna också framgå orsaken till varför priset sjunkit och varför provet avbrutits. Texten 
bör vara i harmoni med priset som ges till hunden.  
 
8. AVBRYTANDE AV PRÖVNINGEN  
Prövningen avbryts, om samarbete mellan hund och förare har så stora brister att det inte är möjligt att 
fortsätta provet. Likaså om hunden har sådana egenskaper, att det inte är meningsfullt att fortsätta 
provet, eller om hunden inte längre har möjlighet att få ett godkänt resultat/pris eller av följande orsak:  
 
- totalt otillräcklig arbetslust  
- tydlig skotträdsla  
- skadar vilt eller rullar sig på vilt  
- vägrar apportera vilt eller avbryter apporter  
- byter vilt eller lägger ned vilt upprepade gånger (ÖKL, SKL)  
- vägrar arbeta i vatten  
- aggressivt beteende  
- gnäller och skäller ständigt och på ett störande sätt 
- ”knallapport” (SKL)  
- går ur hand 
 
Utöver detta kan hundens prestation avbrytas, om hundföraren agar hunden på provplatsen eller 
under provet eller om hunden skadar sig. Orsaken till avbrytande och vem som avbryter bör 
antecknas i bedömningsblanketten.  
 
9. PRISSÄTTNING  
Med hjälp av olika uppgifter bör domaren bilda sig en uppfattning om hundens egenskaper, 
utbildningsnivå och användbarhet som jakthund. Kvalitetsbedömning iakttas i alla klasser. Då 
domaren bestämmer sig för vilken prisvalör hunden får avgör det helhetsintryck domaren fått av 
hunden.  
 
Pris  
Bedömningen skall anpassas till klassens allmänna svårighetsgrad.  
 
Första (1.) pris tilldelas hund, vars prestation i sin helhet är utmärkt.  
 
Andra (2.) pris tilldelas hund, vars prestation i sin helhet är bra.  
 
Tredje (3.) pris tilldelas hund, vars prestation i sin helhet är tillfredsställande. 
 
Om hundens prestation i sin helhet inte är tillräcklig till pris eller om domaren måste avbryta provet, 
antecknas noll (0) i protokollet. Om föraren avbryter i en situation där domaren anser att hunden ännu 
haft möjlighet till pris, antecknas streck (-) i protokollet.  
 



DEL 5. REGLER FÖR PRAKTISKT JAKTPROV FÖR RETRIEVER 
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008.  
Gällande från 1.1.2009. 
 
 
1. PROVETS ÄNDAMÅL  
Provets ändamål är att i en äkta jaktsituation bedöma bruksegenskaper hos sådana retrievers, som 
haft framgång i B-jaktprovs segrarklass (SKL). En godkänd prestation på praktiskt jaktprov för retriever 
är en förutsättning för titeln brukschampion (FIN BCH).  
 
2. PROVETS ARRANGEMANG  
 
Allmänt 
Vid arrangerandet av provet måste man följa allmänna regler och bestämmelser i regelbokens första 
del (del 1) och SKL-FKK:s allmänna bestämmelser. Domaren ansvarar för att regler och anvisningar 
följs i provet.  
 
Man behöver inte anhålla om praktiskt jaktprov på förhand. Om hunden har sådana resultat som 
berättigar att delta i provet, gör hundens ägare/förare en anmälan till domarkommittén som i mån av 
möjlighet ordnar en jakt där hunden kan utföra provet. Rätt att delta är enligt moment 4 i DEL 1.  
 
Domarkommittén samlar uppgifter om jakter där provet kan utföras.  
 
Domare 
Domarkommittén utser provets överdomare. Regeln är att en domare bedömer högst två hundar per 
jaktdag.  
 
Det finns inga elev- eller aspiranttjänstgöringar i denna provform.  
 
3. VILT 
Vilt som jagas måste vara vilt- eller skadefåglar eller pälsdjur, men inte rovdjur.  
 
4. PROVETS GENOMFÖRANDE   
 
4.1 Allmänt  
Enligt jaktsituationen och hundens erfarenhet kan hunden användas som apporterande hund eller 
som både stötande och apporterande hund.  
 
Minst två (2) hundar måste vara närvarande på provet, men den andra behöver inte vara 
provdeltagare.  
 
4.2 Beskrivning av provet  
Jaktterrängen bör väljas så att hunden efter en lyckad jakt har möjlighet att apportera minst tre (3) vilt. 
Särskilt vid jakt av skadefåglar eller uppfödda fåglar måste man sträva till att provförhållandena är så 
jaktliga som möjligt.   
 
Om hunden sitter på pass hela dagen, kan hunden med domares lov vara kopplad en del av tiden.  
 
Provets framskridande kan inte beskrivas, utan det är jaktsituationen som avgör hur provet utvecklar 
sig.  
 



4.3 Provets längd  
Vanligen tar provet en jaktdag eller den tid som är typisk till denna jaktform. Om det inte finns 
tillräckligt apporter, kan provet fortsätta följande dag.  
 
5. BEDÖMNING  
På provet bedöms hundens förmåga och vilja att apportera skjutet vilt i vatten och/eller på land, samt 
hundens egenskaper som en användbar jakthund. Hundens hela arbete under jakten beaktas i 
bedömningen.  
 
5.1 Egenskaper som bedöms 
På provet bedöms samma egenskaper som på B-jaktprov. Dessa egenskaper beskrivs i DEL 3. 
JAKTPROVS REGLER FÖR RETRIEVER (A-PROV) i moment 7. Under jaktsituationen ges det 
nödvändigtvis inte möjligheter att bedöma alla bedömningspunkter. 
 
5.2 Avbrytande av prövning  
Orsaker som berättigar till avbrytande räknas upp i moment 8 i DEL 4. Om domaren så vill, kan 
han/hon avbryta provet då hunden inte längre har möjlighet att få godkänt resultat.  
 
Efter prövningen ges hunden en muntlig och skriftlig kritik, som antecknas på en av rasföreningen 
godkänd blankett.  
 
6. PRISSÄTTNING  
På provet iakttas kvalitetsbedömning och hunden bedöms enligt principen godkänd / underkänd. 
Bedömning och resultat antecknas på en av rasföreningen godkänd bedömningsblankett.  
 
Godkänt resultat antecknas med första (1.) pris och det tilldelas hund, som utför ett felfritt och 
effektivt arbete under hela jakten.  
 
Om hundens prestation i sin helhet är underkänd eller om domaren måste avbryta provet av orsaker 
specificerade i moment 8 i DEL 1, antecknas noll (0) till priset.  
 



DEL 6. WORKING TESTS REGLER FÖR RETRIEVER (WT)  
. Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. 
Gällande från 1.1.2009. 
 
1. PROVETS ÄNDAMÅL  
Provets ändamål är att bedöma retrieverns anlag och vilja att arbeta i övningar som liknar jaktliga 
situationer till ledning för målsättningen för avelsarbetet. 
  
 
2. PROVETS ARRANGEMANG  
Vid provets anhållan och arrangemang bör man följa allmänna regler och bestämmelser i regelbokens 
första del (del 1) och SKL-FKK:s allmänna bestämmelser.  
 
3. KLASSINDELNING  
 
Unghundsklass (UKL), för hundar, som är 9-17 månader. Godkänt anlagsprov krävs inte. 
 
Nybörjarklass (NKL), för hundar, som har ett godkänt anlagsprov, utan åldersgräns. Hund, som 
erhållit 1:a pris på NKL fortsätter i öppenklass.  
 
Öppenklass (ÖKL), för hundar som erhållit 1:a pris på NKL. Hund, som erhållit 1:a pris på ÖKL 
fortsätter i segrarklass. 
 
Segrarklass (SKL), för hundar som erhållit 1:a pris på ÖKL.  
 
Hunden får kvarstå i den lägre klassen under det kalenderår då den erhållit priset som berättigar den 
till den högre klassen. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till den lägre 
klassen.  
 
4. HUNDFÖRARE  
Hundföraren skall åtlyda domarens och arrangörernas anvisningar.  
 
Hundar ska under bedömningen föras okopplade, om domaren inte bestämmer annorlunda. Hunden 
får skickas med tydligt handtecken. Det är rekommendabelt att hunden under provet förs med hjälp av 
en visselpipa. Om föraren i ÖKL eller SKL kallar sin hund tillbaka till sidan, tolkas det som avbrytande 
av provet.  
 
Användning av halsband eller annan utrustning under prövningen är förbjudet. Under prövningen får 
föraren inte använda föremål som kan anses vara tvång. Det är förbjudet att aga hund på provplatsen 
eller under provet.  
 
5. APPORTERINGSOBJEKT  
På provet används dummies med överdrag av tyg som är tillverkade till det här syftet och som det lätt 
går att få tag på. Majoriteten av dummies bör väga ca. 500 g. 
 
 
6. PROVETS GENOMFÖRANDE  
Working test består av delmoment, som utförs på minst fyra stationer. Övningarna planeras så at de 
liknar äkta jaktsituationer så väl som möjligt. Om möjligt, bör hundarna testas både på pass och röra 
sig i terräng med drevkedja (walking-up), samt i vatten.  
 



Hunden ska ha möjlighet att visa sin markeringsförmåga och använda sina naturliga 
retrieveregenskaper. Dummies ska inte placeras så, att hunden måste passera en annan dummy 
oskäligt nära på väg till apporten. Apporteringsavståndet bör inte överstiga 150 meter.  
 
Markeringsövningar bör arrangeras så, att hunden har möjlighet att markera nedslagsplatsen. Skott 
ska alltid komma före kast. Skytten placeras så att skottavståndet motsvarar verkliga träffavstånd. Det 
är önskvärt att använda hagelbössa, men på grund av omständigheterna kan man använda startpistol 
eller motsvarande. Kasten till alla hundar bör göras med dummies av samma färg och storlek. Det är 
tillåtet att använda dummykastare.  
 
Sökmomenten genomförs så att föraren informeras om nedslagsområdet, men inte exakt var dummies 
finns. Platserna ändras så att alla hundar har jämlika förhållanden. Vida sökområden tillhör inte denna 
provform. Svårighetsgraden ökas med tätare terräng, färre antal dummies (1-3) och genom 
omsorgsfull placering av dummies (gömda).  
 
Hundarnas startordning bestäms i huvudsak genom lottning.  
 
7. BEDÖMNING  
Domaren kan bedöma ett eller flera delmoment. Flera domare kan bedöma på en station.  
 
Domaren bör ta se till att varje hund får en så bra och rättvis möjlighet att visa sin förmåga som 
apporterande hund. I början av övningen ger domaren föraren de anvisningar som behövs att kunna 
utföra övningen. Det är också möjligt att ge anvisningar till alla förarna i samband med domarens 
inledande presentation av provet.  
 
Efter utfört arbete på en station ger domaren en kort kritik över hundens arbete. Hundens 
poängsumma meddelas inte vid det här laget.  
 
7.1 Egenskaper som bedömas  
Retrievern följer sin förare tätt vid sidan, är tyst och stannar kvar utan att föraren behöver ingripa.  
 
Retrievern bör visa bra sök, initiativ, näsa och förmåga att hitta vilt. Den får inte undvika något slags 
terräng och den bör gå i vatten utan uppmaningar.  
 
Bra markeringsförmåga är en viktig sak. Hunden bör vara uppmärksam och se uppmärksamt i 
skottriktningen och minnas nedslagsplatserna. En hund med en utmärkt markeringsförmåga går direkt 
och självständigt till nedslagsplatsen och hittar dummyn snabbt. 
 
När hunden skickas att apportera en dummy, som den inte har kunnat markera, bör den villigt låta sig 
dirigeras och vara i gott samarbete med sin förare. Vanligen behöver de bästa hundarna minst 
dirigering och kan göra även svåra övningar så att det ser lätt och enkelt ut.  
 
När hunden hittat dummyn, tar den snabbt upp den och apporterar den med ett mjukt och balanserat 
grepp snabbt till föraren och avlämnar i hand. Det är inte ett stort fel om hunden lägger ner apporten 
för att få ett bättre grepp.  
 
7.2 Avbrytande av prövningen  
Hundens prövning avbryts av följande orsaker:  
 
- gnäller eller skäller ständigt och på ett störande sätt  
- tydlig skotträdsla  



- hård mun  
- vägrar arbeta i vatten  
- aggressivitet  
 
Utöver detta kan prövningen avbrytas, om hundföraren agar hunden på provplatsen eller hunden 
skadar sig så att det förorsakar den smärta eller ångest att fortsätta.  
 
7.3 Poäng  
Varje enskild övning bedöms med poäng (max 20).  
 
Om hunden gör något av följande fel, den får noll (0) poäng:  
 
- söker med dummy i munnen 
- apportbyte  
- apportvägran  
- knallapport 
- ur hand  
 
En dummy, som inte hittas leder vanligen till att hela momentet bedöms med 0 poäng. Beroende på 
uppgifterna och klassen är det också möjligt att bedöma apporterna på en station separat (10+10 
poäng). 
 
Ett fel, som leder till 0 poäng gör att hunden inte kan få pris, men hunden kan fortsätta provet om 
domarna inte bestämmer annorlunda.  
 
Ett gravt fel sänker hundens poängantal till hälften av övningens maxpoäng. Två grava fel sänker 
poängantalet till noll.  
 
Grava fel är:  
 
- dålig fotgående  
- orolig på pass  
- gnäller eller skäller  
- dålig lydnad  
- onödig störning vid provtillfället  
- högljudd hundförning  
- alltför beroende av föraren  
- långsamt arbete och/eller saknar arbetsvilja  
- slarvigt apportgrepp  
- dålig markeringsförmåga  
 
7.4 Final  
Working test genomförs vanligen så att poängen räknas ihop före den sista stationen. Hundar som 
haft minst 75 % av delmomentenas maxpoäng kallas in till final, som bedöms av alla domarna 
tillsammans. I finalen bedöms alla hundar samtidigt antingen på pass eller på linje. Om nödvändigt, 
kan hundarna delas upp i lämpliga gruppar.  
 
De övriga hundarnas pris bestäms på basen av de poäng som givits före finalen.  
 



Om det efter finalen finns två eller flera hundar med samma poäng, arrangerar man en omtagning för 
dem. I omtagningen får hundarna så många apporter, som domarna tycker att är nödvändigt. Arbetet i 
omtagningen har ingen inverkan på priset som ges till hunden.  
 
8. PRISSÄTTNING   
 
Första (1.) pris tilldelas hund, som haft minst 75 % av maxpoäng och minst 11 poäng på varje station.  
 
Andra (2.) pris tilldelas hund, som haft minst 60 % av maxpoäng och minst 8 poäng på varje station.  
 
Tredje (3.) pris tilldelas hund, som haft minst 50 % av maxpoäng och minst 5 poäng på varje station.  
 
Om hunden inte har tillräckligt poäng för att få pris eller om domaren måste avbryta provet, antecknas 
noll (0) i protokollet.   
Om föraren avbryter i en situation där domaren anser att hunden ännu haft möjlighet till pris, 
antecknas streck (-) i protokollet.  
 



RETRIEVERS CHAMPIONATREGEL  
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige xx.yy.200z.  
Gällande from x.xx.xxx. 
 
FIN UCH  
Godkänt resultat på anlagsprov eller på jaktprov för retrievers i Sverige eller Norge.  
 
FIN BCH  
3 x 1:a pris i SKL på B-prov, av vilka minst ett på viltprov. Meriterna bör vara av minst två olika 
domare. Därtill godkänt praktiskt jaktprov (NKM 1) eller minst 3:e pris på A-prov i Finland . 
 
FIN BCH-FT  
3 x SERT (även CACIT och (R)CACIT beaktas) på A-prov i Finland eller på internationellt prov i 
Finland eller utomlands. Åtminstone ett av prisen ska ha erhållits i Finland.  
 



A. ANVISNINGAR TILL UPPLÄGGNING AV NATIONELLT FM-JAKTPROV  
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. 
Gällande från 1.1.2009. 
 
1. ÄNDAMÅL  
Provets ändamål är att främja utbildning av retrieverhundar, öka antalet människor som hyser intresse 
för retrievers och göra retrieverns jaktliga egenskaper och bruk som småvilts apportörer kända.  
  
2. PROVETS ARRANGEMANG  
I FM-jaktprov iakttas gällande jaktprovs regler. Rasföreningarna svarar för provets arrangemang och 
de kan befullmäktiga någon av sina medlemsföreningar till att lägga upp provet.  
 
Provets arrangörer utser FM-provets överdomare och hans/hennes suppleant. När kvalificeringsprov 
arrangeras, utses också överdomarna och ett lämpligt antal prisdomare. När domarna inbjudits ska 
man beakta domarnas behörighet att bedöma olika provformer.  
 
Överdomaren och hans/hennes suppleant är provets prisdomare. Domarna bedömer finalen 
tillsammans.  

 
3. PROVETS EKONOMI  
Den rasförening, som lägger upp provet svarar i första hand för provets ekonomi. Den kan förhandla 
om att dela ansvaret med den medlemsförening, som är medarrangör.  
 
4. VAL AV HUNDAR TILL PROVET  
Berättigade att delta på provet är retrieverhundar som är registrerade i Finland och som tävlar i 
segrarklass på B-jaktprov. Högst 24 hundar väljs till FM-jaktprov antingen på basen av resultat eller 
via kvaltävlingar. Rasföreningarna bestämmer om urvalskriteriet. Hund som vunnit FM föregående år 
är berättigad att delta i provet utan kval. Det finns separata anvisningar för retrievers FM-jaktprovs 
urvalskriterium, som är godkända av rasföreningarna.  
 
Anmälan till provet ska lämnas senast två veckor före provet. Hundägaren ansvarar för anmälan och 
deltagaravgiftens betalning.  
 
Den rasförening, som arrangerar provet bestämmer anmälningsavgiftens storlek och vem som tar 
emot anmälningarna.  
 
5. PROVETS GENOMFÖRANDE OCH PRISSÄTTNING  
Provet sker över två dagar. Första dagen är ett officiellt B-jaktprov i segrarklass där man förutom en 
normal kvalitetsbedömning väljer hundar till följande dags finaltävling. På basen av resultaten väljer 
domarna tillsammans, vilka hundar som fortsätter i tävlingen.  
 
Den andra dagen består endast av finalen, som planeras så jaktlig som möjligt. Finalen kan också 
göras enligt A-jaktprovs regler (ej officiellt A-prov) vid ett verkligt jakttillfälle, så att viltet som 
apporteras skjuts med deltagande hundar på plats. Kvalitetsbedömning ges inte i finalen. Vinnaren 
kallas retrievermästare (noutajamestari, NM + år).  
 
6. ÄNDRINGAR TILL ANVISNINGAR FÖR ORGANISERING  
Ändringsförslag som gäller dessa regler bör lämnas till rasföreningen. Domarkommittén behandlar 
ändringar till anvisningar för organisering.  
 
SKL-FKK:s Prov- och tävlingskommitté godkänner ändringar.  



B. UTBILDNING, AUKTORISATION OCH VIDAREUTBILDNING FÖR PROVDOMARE 
Gällande från 1.1.2009. 
 
1. ALLMÄNT  
Utöver SKL-FKK:s anvisningar till utbildning, auktorisation och verksamhet för provdomare följs 
följande regler, som är bestämda av rasföreningarna och bekräftade av SKL-FKK:s styrelse.  
 
2. ANHÅLLAN OCH ARRANGEMANG AV KURSER  
Utbildningen av överdomare är organiserad av domarkommittén, som lyder under rasföreningarna, 
tillsammans med rasföreningarna och SKL-FKK. Domarkommittén utser en kursledare och andra 
utbildare till kursen. Kursanhållan görs på SKL-FKK:s blankett enligt gällande anvisningar.  
 
3. ANTAGNING TILL KURSER  
Den som är godkänd till kursen bör fylla följande krav:  
 
3.1 Anlagsprov för retriever  
- är medlem i SKL-FKK och i rasföreningen.  
- ha hållit på med retrievers på ett aktivt sätt minst fem (5) år, med uppgifter som utbildare i 

rasföreningen eller dess medlemsförening, som arrangör och funktionär på prov.  
- ha varit minst två (2) gånger provledare på ett anlagsprov för retriever, varav andra gången enligt 

giltiga regler.  
- ha giltigt jaktkort och vapenlicens.  
- ha deltagit på retrievers jaktprov i segrarklass med en egenhändigt dressad hund.  
- ha erfarenhet av användning av retrievers på jakt och har jagat med retriever.  
- den som ansöker skall ha en skriftlig rekommendation från rasföreningen eller dess 
medlemsförening.  
 
3.2 Working test för retriever 
- är medlemmar i SKL-FKK och i rasföreningen.  
- ha hållit på med retrievers på ett aktivt sätt minst fem (5) år, med uppgifter som utbildare i 

rasföreningen eller dess medlemsförening, som arrangör och funktionär på prov.  
- ha varit provledare på retrievers WT minst två (2) gånger, eller en (1) gång provledare och två (2) 

gånger en ansvarig funktionär.  
- ha deltagit på jaktprov för retriever eller working test i segrarklass med en egenhändigt dressad 

hund.  
- ha giltigt jaktkort och vapenlicens.  
- ha god erfarenhet av retrieverarbete under praktiska jakter, som beskrivas i denna provform 

(klappjakt, walking-up).  
- ha aktivt deltagit på jakter med retriever.  
- den som ansöker skall ha en skriftlig rekommendation från rasföreningen eller dess 
medlemsförening.  
 
3.3 Jaktprov för retriever, A- och B-prov  
 
Domarkurser till A- och B-jaktprov organiseras som vidareutbildning (man anhåller inte särskilt 
av SKL-FKK.) Man kan utbilda sig till A- och B-jaktprovsdomare antingen via uppdrag som anlagsprov 
eller working test domare. Det finns inget allmänt ansökningsförfarande, utan redan auktoriserade 
working tests eller anlagsprovs domare kallas till vidareutbildning. Domarkommittén väljer deltagare till 
vidareutbildning.  
 
- är medlemmar i SKL-FKK och i rasföreningen.  



- ha varit anlagsprov eller working test överdomare minst två (2) år och under den tiden bedömt minst 
åtta (8) gånger.  

- ha deltagit i segrarklass på jaktprov med en egenhändigt dressad hund under minst två (2) 
provperioder och har erhållit ett godkänt pris.  

- ha varit provledare på jaktprov i alla klasser minst två (2) gånger, eller en (1) gång provledare och 
två (2) gånger klassansvarig (i olika klasser).  

- ha aktivt jagat med sin retriever.  
 
För vidareutbildning till A-provs domare kan en överdomare på jaktprov som:  
- ha bedömt på WT eller B-prov under minst två (2) år, minst åtta (8) gånger.  
- ha varit hundförare eller funktionär på minst tre (3) A-prov.  
- ha god erfarenhet av retrieverarbete under praktisk jakt, där dessa prov ordnas.  
 
Sökande bör på ett tillförlitligt sätt påvisa att han/hon fyller ovannämnda krav.  
 
4. ARRANGEMANG AV DOMARUTBILDNINGEN  
Utbildningen arrangeras enlig ett av rasföreningarna godkänt kursprogram. Kursens ledare bör 
uppfylla följande krav:  
 
Anlagsprovs domarkursens ledare ska vara både anlags- och jaktprovs överdomare.  
 
Working tests domarkursens ledare ska vara överdomare för både jaktprov och working test för 
retrievers.  
 
B-jaktprovsdomarkursens ledare ska uppfylla följande krav:  
 
- ha varit jaktprovs överdomare minst fyra (4) år.  
- ha tjänstgjort som domare minst åtta (8) gånger, varav minst två (2) gånger under det år som föregår 

kursen.  
 
Ledaren för vidareutbildning till A-prov bör uppfylla följande krav:  
 
- ha varit A-provs överdomare minst fyra (4) år.  
- ha tjänstgjort som domare minst sex (6) gånger, varav den sista gången under de två (2) år som 

föregår kursen. Också domaruppgifter på FT-prov utomlands beaktas. 
 
Han/hon bör bistås av domare för denna provform. 
 
5. ÖVERDOMARNAS UTBILDNING OCH AUKTORISATION  
 
5.1 Anlagsprov för retriever 
Rasföreningarna och jaktprovs domarkommittén organiserar ett skolningstillfälle, som arrangeras före 
utbildningen till domare, där den sökandes förmåga att förklara retrievers beteende och egenskaper i 
jaktliga situationer avvägas.  
 
Rasföreningarna väljer ett överenskommet antal deltagare till kursen på basen av den förberedande 
utbildningen. 
 
SKL-FKK anordnar en endags grundutbildning för de personer som är godkända till 
överdomarutbildningen.  
 



Domarkommittén anordnar specialutbildningen, som omfattar en teoridel och praktiska övningar.  
 
Rätt till aspiranttjänstgöring krävs:  
 
- två (2) elevtjänstgöringar  
- godkänt muntligt och skriftligt förhör  
- godkänt resultat av bedömningsprov i terräng  
 
Aspiranttjänstgöring  
Följande krav bör fyllas:  
 
- aspirant bör göra minst tre (3) godkända elevtjänstgöringar till minst två (2) olika domare.  
- minst fyra (4) hundar måste nå ett godkänt resultat.  
- aspiranttjänstgöringen kan underkännas, om aspiranten ger ett resultat som avviker på två (2) eller 

flera hundar från det resultat den tjänstgörande domaren ger.  
- aspiranttjänstgöringen utförs skriftligt. Bedömningen godkänd/underkänd antecknas i kompetenskort 
och i SKL-FKK:s provprotokoll.  
- aspiranttjänstgöringar ska göras senast inom två (2) år efter specialutbildningen tagit slut.   
- domarkommittén bekräftar årligen de domare, som är berättigade att ta emot aspiranttjänstgöringar. 

Domaren ska bedöma aktivt och delta regelbundet i vidareutbildning, och han/hon ska ha 
bedömt minst fem (5) gånger under tre (3) senaste åren. Jaktprovsdomare, som är 
berättigad att ta aspiranttjänstgöringar i B-prov ska ha bedömt minst tre (3) gånger under tre 
(3) senaste åren.  

- aspiranten ska bedöma alla hundar som domaren bedömer på en dag.  
- aspiranten ska själv ta kontakt med provdomare och provbestyrelse för aspiranttjänstgöring.  
- domaraspirant, som har erhållit rätt till provbedömning ska skriftligen meddela därom till det 

kenneldistrikt som givit tillståndet.  
 
5.2 Working test  
Rasföreningarna och jaktprovs domarkommittén organiserar ett skolningstillfälle, som arrangeras före 
utbildningen till domare där den sökandes förmåga att förklara retrievers beteende och egenskaper i 
jaktliga situationer avvägas.  
 
Rasföreningarna väljer ett överenskommet antal deltagare till kursen på basen av den förberedande 
utbildningen. 
 
SKL-FKK arrangerar en endags grundkurs för de personer som är godkända till 
överdomareutbildningen.  
 
Domarkommittén anordnar specialutbildningen, som omfattar en teoridel och praktiska övningar. 
Krav för elevtjänstgöring:  
- minst två (2) godkända elevtjänstgöringar ska göras till två (2) olika domare. Efter godkända 

elevtjänstgöringar har aspiranten tillstånd till aspiranttjänstgöring.  
- elevtjänstgöring är en undervisningssituation och domaren ska undervisa eleven i uppskattande av 

provsituationer.  
 
Krav för aspiranttjänstgöring:  
- tre (3) godkända aspiranttjänstgöringar ska göras till minst två (2) olika domare så att hundar i alla 

klasser bedöms.  
- aspiranttjänstgöringar ska göras senast inom två (2) år efter specialutbildningen tagit slut.   



- aspiranttjänstgöring underkänns, om domaren tycker att aspirantens bedömning skiljer sig för mycket 
från hans/hennes egen.  

- domaraspirant, som har erhållit rätt till provbedömning ska skriftligen meddela därom till det 
kenneldistrikt som givit tillståndet.  

 
Aspiranten ska bedöma alla hundar som domaren bedömer på en dag, minst tjugo (20) hundar. 
Domaren får ha en elev eller aspirant åt gången. Domarkommittén bekräftar varje år de domare, som 
är berättigade att ta emot aspiranttjänstgöringar. 
 
Aspiranten bör själv ta kontakt med provdomare och provbestyrelse för elev- och aspiranttjänstgöring.  
 
Jaktprovs överdomare kan delta i vidareutbildning för working test domare och när den är avklarad, 
kan de bedöma i working test.  
 
5.3 Jaktprov  
 
5.3.1 B-prov  
Till kursen accepteras sökanden, som uppfyller kraven i moment 3.3.  
 
Domarkommittén anordnar specialutbildningen, som omfattar en teoridel och praktiska övningar.  
 
För genomförandet av kursen krävs ett godkänt muntligt och skriftligt förhör.  
 
 
Elev- och aspiranttjänstgöringar  
Domarkommittén utser varje år de domare, som är berättigade att ta elev- och aspiranttjänstgöringar. 
Domaren ska bedöma aktivt och delta i vidareutbildning regelbundet, samt han/hon ska ha bedömt 
minst fem (5) gånger under sista tre (3) åren.  
Aspiranttjänstgöringen utförs skriftligt. Bedömningen godkänd/underkänd antecknas i kompetenskort 
och i SKL-FKK:s provprotokoll.  
 
Aspiranten ska själv ta kontakt med provdomare och provbestyrelse för elev- och aspiranttjänstgöring.  
 
Aspiranten ska bedöma alla hundar som domaren bedömer på en dag. Domaren kan ha en elev eller 
aspirant åt gången.  
 
Elevtjänstgöringens krav:  
- eleven ska göra tre (3) godkända elevtjänstgöringar, en (1) i varje klass och till minst två (2) olika 

domare. När eleven gjort alla elevtjänstgöringar är han/hon berättigad att göra 
aspiranttjänstgöringen.   

- elevtjänstgöringen är en undervisningssituation och domaren ska undervisa eleven i uppskattande 
av provsituationen.  

- elevtjänstgöringen ska ha minst åtta (8) hundar i varje klass.  
 
Aspiranttjänstgörings krav:  
- aspiranten ska göra tre (3) godkända aspiranttjänstgöringar, en (1) i varje klass och till minst två (2) 
olika domare.  
- aspiranttjänstgöringar ska göras senast om två (2) år efter specialutbildningen tagit slut.   
- minst fyra (4) hundar måste nå ett godkänt resultat.  
- aspiranttjänstgöring kan underkännas, om aspiranten ger ett annorlunda resultat än domaren för två 

(2) eller flera hundar.  



- aspiranten bör själv ta kontakt med provdomare och provbestyrelse för aspiranttjänstgöring.  
- domaraspiranten, som har erhållit rätt till provbedömning ska meddela bör skriftligt till det 

kenneldistrikt som givit tillståndet.  
 
5.3.2 A-prov  
För att döma på A-prov ska jaktprovsdomaren ha deltagit i ett separat vidareutbildningsprogram.  
 
Jaktprovs överdomare kan ansöka om deltagande i domarkommitténs organiserade vidareutbildning, 
som innehåller både teoridel och praktiska övningar.  
 
För godkännande av kursens utförande krävs ett avklarat muntligt och skriftligt förhör.  
 
Provbedömning 
Bedömningen godkänd/underkänd antecknas i kompetenskort och i SKL-FKK:s provprotokoll.  
 
Aspiranten bör själv ta kontakt med provdomare och provbestyrelse för provbedömning.   
Överdomaren kan ha en elev åt gången.  
 
Krav för provbedömning:  
- aspiranten ska göra två (2) godkända aspiranttjänstgöringar till två (2) olika överdomare.  
- aspiranttjänstgöringen är en undervisningssituation och domaren ska undervisa aspiranten i 

uppskattande av provsituationen.  
 
Efter att ha gjort godkända aspiranttjänstgöringar är aspiranten berättigad att tjänstgöra som 
bedömningsdomare på A-prov. Provets överdomare kan rekommendera bedömningsdomaren till 
överdomares kompetens. Överdomaruppgifter kan tas emot efter två olika överdomares 
rekommendation och efter att ha tjänstgjort som bedömningsdomare minst tre (3) gånger.  
 
Jaktprovs domarkommittén för förteckning över domare. Förteckningen innehåller domarnas 
behörigheter.  
 
6. VIDAREUTBILDNING  
Vidareutbildningen organiseras vid behov av domarkommittén, som ansvarar för den och som för 
förteckning över deltagarna på vidareutbildningen.  
 
7. AVAUKTORISERING AV ÖVERDOMARE 
För att bevara sin befogenhet av över- eller bedömningsdomare bör domaren: 
 
– uppfylla Kennelklubbens allmänna krav för överdomare.  
- upprätthålla sin kompetens att sköta sina domaruppdrag.  
– delta i vidareutbildning minst varannan gång.  
- bedöma minst en gång per två år.  
 
Jaktprovsdomaren ska döma på anlagsprov minst en gång per tre år för att behålla sin auktorisation 
som anlagsprovs överdomare. Bedömning i FT-prov utomlands beaktas för A-provsdomare.  
 
På förslag av rasföreningarnas domarkommitté kan SKL-FKK annulera domares rätt att döma tills 
han/hon har gjort:  
 
- en (1) godkänd aspiranttjänstgöring på anlagsprov och working test 
- en (1) godkänd aspiranttjänstgöring i varje klass på B-prov 



 
A-jaktprovs domare, som inte har dömt under de två (2) senaste åren, kan under de två (2) följande 
åren tjänstgöra som A-provs domare. Han/hon kan ändå inte vara provets överdomare. Han/hon 
återfår sina A-provs överdomares rättigheter när domareutbildningens två (2) elevtjänstgöringar är 
gjorda.  
 
Om denna person inte har gjort elev- eller aspiranttjänstgöringar under två (2) år efter att tagit emot 
informationen om detta, kan rasföreningarna på domarkommitténs förslag föreslå SKL-FKK att denna 
persons domarrättigheter annulleras.  
 



C. ANVISNINGAR FÖR DOMARKOMMITTÉN FÖR JAKTPROV FÖR RETRIEVER  
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. Gällande från 1.1.2009. 
 
1. ALLMÄNT  
Jaktprovs domarkommittén är ett samarbetsorgan, som lyder under retrieverrasföreningarna och som 
väljs varje år.  
 
2. KOMMITTÉN SAMMANSÄTTNING  
Kommittén (4 medlemmar) och dess ordförande väljs av ett domarkollegium (SKL-FKK:s godkända 
domare för rasspecifika prov för retriever) varje år i mars eller i april bland sina medlemmar. 
Kommitténs ordförande bör vara jaktprovsdomare. Kommittén väljer en vice ordförande och en 
sekreterare, som inte behöver tillhöra kommittén.  
Kommitténs verksamhetsperiod börjar den 1.5. och slutar den 30.4. Kommitténs sammansättning 
bekräftas av rasföreningarnas styrelser.  
 
3. MÖTEN  
Kommittén samlas under ordförandes eller vice ordförandes ledning vid behov eller när minst två av 
kommitténs medlemmar kräver ett möte. Kommittén har beslutanderätt när minst två av kommitténs 
medlemmar och ordförande (eller vice ordförande om ordförande är förhindrad) är närvarande.  
 
Kommittén för protokoll på sina möten, som delges rasföreningarna och domarkollegiet.  
 
4. KOMMITTÉNS UPPGIFTER  
- övervaka att de rasspecifika provens regler och anvisningar följs och utveckla en likartad bedömning.  
 
- förbereda och presentera ändringar i de rasspesifika provens regler till rasföreningarna. Under det 
förberedande arbetet ombeds domarkollegiet uttala sig i saken.  
 
- välja deltagare till domarutbildningen.  
 
- svara för utbildning och auktorisation av domarna för de rasspecifika proven, samt föra förteckning 
över auktoriserade domare, varav domares bedömningsbefogenhet i olika provformer blir klar.  
 
- svara för vidareutbildningen av domarna för de rasspecifika proven och föra statistik över deltagare i 

vidareutbildning.  
 
- nominera domare till FM-jaktprov och till nordiska mästerskap.  
 
- välja representations lag till mästerskap, till exempel Europa Cup och nordiska mästerskap.  
 
- utse domare till praktiska jaktprov.  
 
- kontrollera och förvara jaktprovsprotokoll.  
 
- ansvara för information om sitt verksamhetsområde till medlemsföreningar och medlemmar.  
 
- ta hand om uppgifter, som rasföreningarnas styrelser ger.  
 
- kommittén gör varje år förslag till verksamhetsplan och budget till följande verksamhetsår som 

presenteras för rasföreningarnas styrelser samt gör en verksamhetsberättelse för 
föregående verksamhetsperiod.  



 
- kommittén håller kontakt med rasföreningarnas andra kommittéer, jakthundsföreningar, nordiska 
retrieverrasföreningar och FCI.  
 
5. ANVISNINGARNAS GILTIGHET  
Dessa anvisningar är godkända av rasföreningarnas styrelser och är giltiga sedan SKL-FKK:S styrelse 
har godkänt dem. Domarkommittén och/eller rasföreningarna förbereder ändringar i anvisningarna. 
SKL-FKK:s styrelse bekräftar ändringar som är godkända av rasföreningarna.  
 
6. EKONOMI  
Kommitténs utgifter delas lika mellan rasföreningarna.  
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