
Redovisning av uppdrag att se över möjlighet att instifta KM som uppmuntrar till jakt 

Styrelsen har under 2012 utrett möjligheten att åter instifta KM i jakt. Det är styrelsens uppfattning 

att det bör finnas ett underlag för KM i jakt. Welshen är i grunden är en jakthund och det är därmed 

att vikt att rasklubben skapar möjligheter för sina medlemmar att en gång under året pröva sina 

hundar under jaktliga former tillsammans med andra welshar.  

Styrelsen gör bedömningen att KM i jakt bör ske på en nivå som inte kräver allt för hög erfarenhet 

hos förare eller hund, detta för att möjliggöra så många starter som möjligt. Reglerna för KM i jakt 

har anpassats utifrån SSRKs regler för Spanieljaktprov, Nybörjarprov B, med särskilda tillägg för 

genomförandet. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår WSSK:s  årsmöte att besluta att anta Styrelsens förslag till regelverk för 

klubbmästerskap i jakt för Welsh Springer Spaniel klubben, att gälla från årsmötet 2013. 

 

För Styrelsen, Torbjörn Håkansson 

Gårdstånga, februari 2013 

  



Förslag till regelverk för klubbmästerskap i jakt för Welsh Springer 

Spaniel klubben 

Klubbmästerskap 
Welsh Springer Spanielklubbens klubbmästerskap i Jakt sker i formen av Nybörjarprov B för Spaniel 

och är öppet för Welsh Springer Spaniel som uppnått 9 månaders ålder. I möjligaste mån ska provet 

innehålla både fält och vattenarbete. Efter beslut av WSSKs styrelse kan vattenarbete utgå, detta ska 

i sådana fall meddelas vid annonsering av KM. Klubbmästerskapet arrangeras som ett begränsat prov 

med max 20 hundar, WSSK styrelse äger rätten att begränsa antalet. 

Tid 
Klubbmästerskapet ska hållas under perioden 1 september – 31 oktober. 

Klubbmästare 
Bland de hundar som erhållit godkänd placeras de fyra främsta, placering beräknas utifrån 

medelpoängen på prövade fältegenskaper. Om det saknas hundar som uppfyller ovanstående 

kriterier kan en eller flera placeringar hållas inne. Bäst placerade hund erhåller 

klubbmästerskapet.  

Upplägg och genomförande  
Nybörjarprovet innehåller två arbetsmoment, fältarbete och vattenarbete. Nybörjarprov kan 

genomföras med eller utan vattenarbete. Om Nybörjarprovet genomförs utan vattenarbete måste 

hundar som skall godkännas komplettera med godkänt vattenarbete. Vattenarbete kan arrangeras 

som ett fristående provtillfälle. 

Fältarbete - upplägg och genomförande 
Nybörjarprovets fältarbete skall i möjligaste mån efterlikna jakt över spaniel med den avgörande 

skillnaden att vilt inte fälls. Terrängen skall vara väl lämpad för spanieljakt och får gärna innehålla vilt 

som normalt jagas över spaniels. Varje hund skall till största delen provas på markavsnitt som inte 

utnyttjats för tidigare startande hund. En eller två skyttar skall följa det prövade ekipaget.  

Hundarnas bedöms för sitt fält och för sitt apporteringsarbete. Allt apporteringsarbete skall föregås 

av att skott lossas på ett sätt som simulerar normala jaktsituationer.  

Fält avser att pröva hundens vilja och förmåga att finna vilt och bereda jägaren skottmöjlighet. En 
förutsättning för allt spanielarbete är att hunden med engagemang och systematik söker av den 
mark som ekipaget rör sig fram igenom. Arbetet skall huvudsakligen vara inom ”hagelhåll” vilket 
betyder att allt vilt som stöts på ett säkert sätt skall kunna fällas av föraren till hunden. För en säker 
jakt med spaniel är det dessutom av avgörande betydelse att en spaniel kan förhålls lugn i flog och 
skott. Hunden bör vänta på särskilt kommando innan den apporterar.  
Den rekommenderade prövningstiden är ca 15 minuter.  



Hunden prövas till dess att domaren anser sig ha tillräckligt underlag för sin bedömning. Domaren 

kan avbryta prövningen tidigare om hunden inte utför ett meningsfullt arbete.  

Apportering avser att pröva hundens förmåga att snabbt och säkert apportera till förarens hand. 
Prövning sker under fältarbetet med hjälp av arrangerande eftersöksliknande situationer.  
Under fältarbetet skall ett minimum av 2 apporteringstillfällen erbjudas. Apporterna ska på 

Nybörjarprov A bestå av matnyttigt vilt som normalt fälls för spaniels (fasan, rapphöna, skogsfågel, 

änder, kanin). På Nybörjarprov B kan dummies användas som apportobjekt. Alla apporteringstillfällen 

ska, på ett så naturligt sätt som möjligt, efterlikna situationer som kan uppstå under jakt över spaniel. 

Detta betyder bl. a. att inga apporteringsavstånd ska vara längre än ca 40 meter.  

Apporteringsvilt ska vara av god kvalitet. Passat, fruset eller dåligt upptinat vilt får inte utnyttjas som 

apporteringsobjekt.  

Vid apportering ska förutsättningarna för hunden att markera nedslaget vara gynnsamma.  

Vattenarbete - upplägg och genomförande  
Vattenarbetet avser att pröva hundens förmåga att på djupt vatten finna och apportera fågel. Vid 
Vattenprovet kastas, omedelbart efter skott, and- eller måsfågel från land ut på blankvatten. Avstånd 
från nedslaget till strandlinjen ska vara ca.15 meter. Fåglarna ska för samtliga hundar vara utkastade 
på ungefär samma plats. Fåglarna ska vara av god kvalitet. Passat eller otinat vilt får inte förekomma.  
Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden, ska i sidled vara anvisat. Fågeln ska avlämnas 

till föraren på anvisad plats ca 5 meter från strandkant. Hunden tillåts arbeta så länge domaren anser 

hundens arbete meningsfullt. Hunden får hållas i koppel vid skott.  

Skottet ska avlossas från land. Skytten bör vara placerad så att hundens markering underlättas.  

Vattenarbetet bedöms endast som Godkänd (G) eller Icke Godkänd (IG).  

Krav för godkännande: Att hunden frimodigt går i vatten och apporterar fågeln till föraren.  

Föremål för bedömning – Fältarbete  
Provet tjänar till att bedöma nedan angivna egenskaper.  

a. Jaktlust/Arbetsvilja Hunden ska under hela prövningstiden uthålligt visa god jaktlust/arbetsvilja 

samt visa vilja att finna vilt.  

b. Sök och mönster Hunden ska i ett till terräng, vind och vittringsförhållanden anpassat mönster 

genomsöka terrängen framför och på ömse sidor om föraren, och visa rörlighet och villighet att 

genomsöka också svår terräng. I detta sammanhang ska särskilt observeras att de skilda raserna har 

delvis olika arbetssätt. Hunden ska huvudsakligen arbeta inom hagelhåll från föraren räknat.  

d. Fart och stil Hunden ska arbeta i ett för respektive ras raskt och stilfullt sök. Ett för rasen långsamt 

arbete räknas hunden till nackdel.  

e. Följsamhet och samarbetsvilja Hunden ska vara samarbetsvillig samt uppmärksam på föraren och 

arbeta inom anvisat område. g. Stadga Hunden ska i kast eller eventuellt flog, uppsprång, skott och 

inför fallande apport förhålla sig lugn.  



h. Skottreaktion Hunden får inte påverkas negativt av skott. Stark skotträdsla är ett allvarligt fel, som 

utesluter hunden från pris. i. Markeringsförmåga Avser prövning av hundens förmåga att utan 

dirigering eller omfattande sök kunna lokalisera fallande apport.  

j. Apporteringslust Hunden ska villigt apportera och inleverera lokaliserad apport.  

k. Apportgrepp Apporten ska inlevereras med lämpligt grepp.  

l. Hundens allmänna uppträdande Övriga iakttagelser av vikt för bedömningen av hundens 

jaktegenskaper som inte kommenterats under andra rubriker. Exempel på allvarliga fel: nervositet 

och bristande koncentrationsförmåga, aggressivt beteende, skallgivning eller andra störande ljud. 

Observera att hund står under bedömning hela provdagen i detta avseende.  

Nybörjarprov - prissättning  
På Nybörjarprovet tillämpas kvalitetsbedömning med två prisnivåer Godkänd (G) och Icke Godkänd 

(IG). Hundarna poängsätts efter en 5-gradig skala på varje provad egenskap där lägst 2 poäng är 

godkänt för den provade egenskapen. En provad hund erhåller priset Godkänd (G) om alla provade 

egenskaper poängsatts med lägst 2 poäng, 

Bedömning  
Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provbestämmelserna. 

Domaren ska efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik avseende de 

prövade egenskaperna. 

Protest  
Domslut kan ändras i följande fall:  
a) Om fel av teknisk art begåtts.  
Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön. Frågan om 
ändring av domslut prövas:  
 
1. Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrande resultatet.  
2. Efter anmälan från provledare eller från den domare som fattat beslutet.  
3. Efter beslut av SSRK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut. Protest 
mot domslut skall vara skriftlig. Den skall lämnas till kommissarien innan provet avslutas samma 
dag som det klandrande domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift motsvarande 
dubbel anmälningsavgift.  
Om protesten lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är 
åtföljd av fastställd protestavgift, skall protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av 
kommissarien.  
 
Kommissarien avgör efter hörande av domaren om protesten kan anses befogad.  

Organisation 
• Domare ansvarar för att provet genomförs enligt gällande bestämmelser. Domare skall vara 
medlem i SSRK, WSSK eller i motsvarande utländsk klubb.  



• Kommissarie ansvarar för att katalog och prislistor upprättas samt handlägger eventuella 
protester. Kommissarie är WSSK:s styrelses representant på provet och ska vara en medlem ur 
sittande styrelse och utsedd av styrelsen 
 
• Provledare ansvarar i samråd med domaren och jaktledaren vid fältprov för provets 
genomförande. Provledaren ska vara utsedd av WSSK styrelse och bör ha en lokal förankring i 
en WSSK:s närliggande aktivitetsgrupper 
 
• Jaktledare ansvarar dessutom för provets säkerhet. Jaktledaren ska vara utsedd av WSSK 
styrelse och bör ha en lokal förankring i en WSSK:s närliggande aktivitetsgrupper 

Rätt att delta  
Jaktprovet är öppet för Welsh Springer Spaniel. Hund kan endast anmälas till en start. Hund skall 
vid starttillfället ha en ålder av minst 9 månader. I övrigt gäller WSSKs allmänna regler för 
deltagande i klubbens arrangemang. 

Begränsat prov och lottning 
Deltagarantalet ska meddelas vid annonseringen av provet. Antalet deltagare bestäms av 
styrelsen, och lottning skall ske omedelbart efter anmälningstidens utgång.  
 
Om deltagare anmäler flera hundar skall vid överanmält prov alla deltagare ha rätt att med en 
hund få företräde innan deltagares övriga hundar kommer på fråga, dock har deltagaren rätt att 
välja vilken eller vilka egna hundar som skall komma till start.  
 
Styrelsen har i samband med överanmält prov möjlighet att utse reserver.  

Krav på medlemskap  
Hundägare skall vara medlem i WSSK.  

Hinder för deltagande 
Hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie.  

Hund som tillhör tjänstgörande domare eller person under domarutbildning 

Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare eller domaraspirant 
under de senaste sex månaderna.  

Tik som löper.  

Anmälan och avgifter  
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgiften skall ske enligt gällande 
anvisningar.  
 

Anmälningsavgiften återbetalas  
a. Om utlyst prov inställs.  



b. Vid begränsat prov, till den som inte kan beredas plats.  
c. Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, varvid veterinärintyg härom skall vara 
arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.  
d. För löptik, varvid skriftligt intyg utfärdat av veterinär eller av SSRK välkänd person skall vara 
arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.  

Administrativa bestämmelser 

Plats för KM 
WSSK styrelse ansvarar för att senast den 30 oktober året innan arrangemang fastställa plats för KM, 

samt utse provledare. Val av plats ska ske med hänsyn till förra årets lokal och var i Sverige de 

jaktaktiva medlemmarna är bosatta. Målsättningen ska ständigt vara att få ett fullt startfällt. Enskilda 

medlemmar i WSSK äger rätt att själva anmäla intresse som provledare för KM. Vid en sådan 

anmälan ska förslag på plats anges och en preliminär kontakt med aktuell markägare bör vara gjord.  

Genomförande 
KM i jakt får endast genomförs om deltagarantalet uppgår till minst 6 ekipage. 

Rollfördelning och ansvar  

Jaktledare(kan vara samma person som provledaren), ska vara utsedd av WSSK styrelse och 

bör ha en lokal förankring i en WSSK:s närliggande aktivitetsgrupper 
- Planerar och styr jakten. 
- Ansvarar för provets säkerhet. 
- Ansvarar för att skyttarna har giltiga vapenlicenser, statligt jaktkort samt gällande försäkringar. 
 

Provledare, ska vara utsedd av WSSK styrelse och bör ha en lokal förankring i en 

WSSK:s närliggande aktivitetsgrupper 
- Tecknar avtal med markägare eller dennes representant.(avtal laddas ner från hemsidan) 
- Kontaktar domaren/domarna i god tid om färdsätt, ankomsttid, logi m.m. 
- Planerar provet/jakten tillsammans med markägaren eller dennes representant. 
- Informerar domaren med skiss/beskrivning av marken. 
- Ansvarar för att tillsatta skyttar är väl förtrogna med jakt över spaniels. 
- Beräknar behov av funktionärer. 
- Genomgång med funktionärerna. 
- Hålla i deltagarsamlingen.  
- Förbereder protokollen. 
- Tar emot ändringar och ringer in eventuella reserver. 
- Kontrollerar vaccinationer. 
- Ansvarar för att prislistan blir korrekt ifylld. 
- Ansvarar för hantering av kasserat vilt(vattenprov och nybörjarprov) 
- Provledaren ska vara anträffbar på provplatsen under hela provet. 
 

Kommissarie, WSSK:s styrelses representant på provet och ska vara en medlem ur 

sittande styrelse och utsedd av styrelsen 
- Tar emot eventuella protester. 
- Kommissarie ska vara anträffbar på provplatsen under hela provet. 
 

Domare 
- Ansvarar för att provet genomförs enligt gällande bestämmelser. 
- Verifierar prislistan. 



Ersättning funktionär 
Reseersättning 

Samtliga funktionärer ska beviljas reseersättning i enlighet WSSKs beslut om reseersättning för 
funktionärer. För att vara berättigad till full ersättning krävs det att biligaste färdsättet har valts och att 
samordning av resa har skett där det är möjligt. WSSKs kassör har rätt att neka ersättning om detta 
inte följs. 
 

Kostnad för boende 
Funktionär har rätt till ersättning för boende om resan från bostad till KM är mer än fyra (4) timmar 
med bil enkel resa. WSSK ersätter i första hand boende i vandrahems standard, finns inte vandrahem 

inom 30 min från tävlingsplatsen kan ersättning för nivå med enkel hotellstandard, med enkel 
hotellstandard menas enkelrum med dusch och toalett i eller i anslutning till rummet. Vid krav 
på ersättning för boende ska detta anmälas till WSSKs styrelse senast 1 månad innan tävling. 

Budget för KM 
Jaktansvarig i WSSK styrelse ansvarar att senast den 31 december året innan arrangemang presentera 
en preliminär budget för KM i Jakt för styrelsen. Denna budget ska ligga som underlag för WSSKs 
rambudget. Senast den 31 maj samma år som KM i Jakt hålls, ska en reviderad budget lämnas till 
kassören. 
 
Budgeten ska minst innehålla följande: 
 
Kostnader för  Arrende av provmark 
  Domararvode 
  Resekostnader domare 
  Boende domare 
  Hyra lokal 

Apportvilt 
  Dummys 
  Snitslar/Skyltar 
  Priser 
  Rosetter 
  Diplom 
  PM, Startlista inklusive portokostnader 
  Reseersättning funktionärer 
  Boende funktionärer 
  Övrigt t.ex. Priser ev. lotteri,  Inköp av ev. mat 
 
Inkomster för  Deltagaravgift 
  Försäljning mat 
  Försäljning lotteri 

Råd och Anvisningar för WSSKs KM i Jakt 

Övergripande 

Dessa råd och anvisningar (RoA) är avsedda att vara ett stöd för de funktionärer inom WSSK som på 
olika sätt deltar i planeringen av jaktprov för spaniel. WSSKs styrelse är övergripande ansvarig för 
jaktprovsverksamheten. 

Lagar, regler, anvisningar som är bra att känna till  
• Jaktlagen samt av Naturvårdsverket utfärdade föreskrifter. 
• SKKs SSRKs- och WSSKs-stadgar 
• SSRKs Jaktprovsbestämmelser samt av SSRK utfärdade Råd och Anvisningar för uppläggning  



och bedömning av jaktprov 
• SSRKs bestämmelser för spanielmästerskapet och unghundsderbyt 
• SKKs bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar (finns i SKKs skrift Utställnings- och  
championatregler) 
• SKKs handläggningsföreskrifter avseende hundar som uppvisar ett oacceptabelt beteende 
• SSRKs föreskrifter för aktiviteter under den s.k. Hundförbudstiden 
• SKKs förteckning över samverkande klubbar  

SKKs allmänna bestämmelser för utställning, prov och tävlingar 
• Vaccination  
• ID-märkning  
• Hundägarens ansvar  
• Oacceptabelt beteende hos hund  
• Hinder för deltagande  
• Doping och andra otillbörliga förhållanden  
• Kastrerad hund  
• Svanskuperad hund  
• Force Majeure  

Katalog/Startlista 
Katalog/Startlista ska vara utskriven och finnas vid start. 

PM 
PM Ska sändas ut till deltagare senast 2 veckor innan start 

Prislistan 
Ifylld prislista skickas WSSKs sekreterare. 

Domare 
Tag kontakt med domare i samband med den tidiga planeringen av KM. 
Tackar domaren preliminärt JA, skickas en skriftlig inbjudan med ett frankerat ”svarskort” så att do-
maren kan bekräfta inbjudan. 
Domaren skall enligt de domaretiska reglerna besvara den skriftliga inbjudan inom 14 dagar oavsett 
om svaret är JA eller NEJ. 
Den skriftliga överenskommelsen skall inkludera: 
– Provplats. 
– Provdatum. 
– Färdsätt, bil, tåg eller flyg, vem beställer vad. 
– Kontaktperson 
 
Domare förläggs i nivå med enkel hotellstandard, med enkel hotellstandard menas enkelrum med 
dusch och toalett i eller i anslutning till rummet.  
Om domaren, mot tungt vägande skäl, tvingas lämna återbud är det kutym att denne hjälper till att få 
fram ersättare. 
När provplatsen är bestämd, gör en skiss över marken med förslag till provuppläggning inritad och 
förslag på alternativa möjligheter samt bifoga en skriftlig förklaring över desamma (Nybörjarprov). 
Tag en muntlig kontakt efter några dagar och diskutera. Kom överens med domaren om tidpunkt för 
genomgång av provuppläggningen. Tänk på att denne skall ha möjlighet att i god tid och under dags-
ljus få en orientering i provterrängen. 
Informera domaren/domarna innan provet om t.ex. vandringspriser eller uppmuntringspris skall delas 
ut. 

ID-kontroll 
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov, det är dock önskvärt att samtliga hundar kontrol-
leras. Kontrollen bör göras i samband med att hunden startar. 



Arrangören ska tillse att en scanner finns att tillgå för de hundar som är chipmärkta. 

Efter provet 
Nedan följer exempel på arbetsuppgifter som vidtar efter avslutat prov: 
– Städning av provplats/er (snitslar, fimpar, mm.). 
– Båtar återlämnas i utlånat skick. 
– Skyltar, snitslar till samlingen tas bort. 
– Städning av samlingsplats och parkering. 
– Städning av ev. förhyrd lokal. 
– Kasserat vilt tas om hand enligt gällande föreskrifter. 
– Blomma till markägare/arrendator. 
 

Provupplägg 
Nybörjarprov B– Kan bedrivas i marker där vilt normalt inte finns. Dummies kan användas för ap-
portering. För provformen gäller att terrängen skall vara väl lämpad för spanieljakt. Varje hund ska till 
största delen provas på markavsnitt som inte utnyttjats av tidigare startad hund  
 

Vattenarbetet för Nybörjarprov 
Avser att pröva hundens förmåga att på djupt vatten finna och apportera fågel. And eller måsfågel av 
god kvalitet (passat eller otinat vilt får inte förekomma) kastas omedelbart efter skott ut på blank-
vatten. Avståndet mellan strandlinjen och nedslaget skall vara ca 15 m. Fåglarna ska för samtliga hun-
dar vara utkastade på ungefär samma plats. Strandområdet, från vilket föraren får dirigera hunden skall 
vara anvisat. Avlämning till föraren ska ske på anvisad plats ca 5 m från strandkanten.  
Skottet ska avlossas från land. Skytten bör vara placerad så att hundens markering underlättas. 
 


