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Jaktprovsregler för spaniel  
Att gälla för amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel, engelsk springer 

spaniel, field spaniel, irländsk vattenspaniel, sussex spaniel och welsh springer spaniel 

 

 
 

§ 3 Fältprov – Allmänt 
 

Fältarbete 

 
 

c. Hundens arbete ska erbjuda skottillfällen åt jägaren och hunden får därför inte ta 

oskadat vilt i legan. Allt vilt taget av hunden under söket måste apporteras till föraren 

och överlämnas till domaren för avlivning. Efter att domaren undersökt viltet ska 

hunden uteslutas om det inte finns förmildrande omständigheter som t.ex. att domaren 

bedömer att viltet var skadat sedan tidigare.  

 

 

§ 4 
Fält
pro

v - upplägg och genomförande 
 

c. Minimiantal startande i segrarklass är 6 st. 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Fältprov - Prissättning 
 

Bland hundarna som erhållit 1:a pris placeras de fyra främsta under förutsättning att de har 

visat de kvaliteter som krävs av en jaktprovschampion.  

 

Om det saknas hundar som uppfyller ovanstående kriterier kan en eller flera placeringar hållas 

inne. Vinnaren erhåller Certifikat och placerade hundar erhåller CK.  

 

§ 9 Nybörjarprov 

c. Hänvisas till Anvisningar för Spanielprov punkt 3.5 Antal hundar  

Bland hundarna som erhållit 1:a pris placeras de fyra främsta under förutsättning att de 

har visat de kvaliteter som krävs av en jaktprovschampion. Övriga tilldelas diplom. 

 

Om det saknas hundar som uppfyller ovanstående kriterier kan en eller flera placeringar 

och även certifikat hållas inne.  

 

Vinnaren erhåller Certifikat om kriterierna uppfylls och övriga placerade hundar erhåller 

CK. 

Efter att domaren undersökt viltet kan hunden uteslutas om det inte finns 

förmildrande omständigheter som t.ex. att domaren bedömer att viltet var skadat 

sedan tidigare.  
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Provtyper 

 

Nybörjarprov A – prov där godkända hundar måste funnit och stött vilt 
 

Nybörjarprov B - prov där vilt normalt inte stöts och dummies kan användas för 

apportering 

 

Upplägg och genomförande 

 

Om Nybörjarprovet genomförs i terräng med tillräcklig vilttillgång kan provet utannonseras 

som ett ”Nybörjarprov A”. All apportering på dessa prov skall ske med förstklassigt 

matnyttigt vilt 

 

Apportering.  

 

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.   

 

Bedömning 

Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till provreglerna. 

Domaren ska efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik 

avseende de prövade egenskaperna.  

 
 

§ 14 Regler för Spanielmästerskapet 

Nybörjarprov A – prov där godkända hundar måste funnit och stött vilt, förstklassigt 

matnyttigt vilt ska användas för apportering på dessa prov  

 

Nybörjarprov B – prov där vilt normalt inte stöts, dummies ska användas för apportering 

All apportering på dessa prov skall ske med förstklassigt matnyttigt vilt 

På Nybörjarprov B ska dummies användas som apportobjekt 

(jämför § 7)  

a) Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till 

provreglerna.  

b) Domaren ska efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig 

kritik avseende de prövade egenskaperna.  

c) Domslut grundat på domarens uppfattning av hundens arbete är slutgiltligt 

d) Samtliga hundars resultat förs in i prislistan och stambokförs 
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d. Rätt att delta  
1:a pris i öppen klass på jaktprov arrangerat av SSRK. gäller som minimikrav för att vara 

startberättigad i Spanielmästerskapet. 

 

I Spanielmästerskapet skall alltid minst 16 hundar beredas möjlighet att starta 

.  

 

 

Lottning  
Om deltagarantalet begränsas skall lottning ske efter att hundarna har placerats i följande 

lottningsgrupper:  

A. Fjolårets Spanielmästare.  

B. Hund som efter föregående års mästerskap placerats som etta vid ett Segrarklassprov.  

C. Hund som efter föregående års mästerskap premierats vid ett Segrarklassprov. 

D. Övriga startberättigade hundar. 

 

 

 
Lottning SM hänvisas till Anvisningar för Spanielprov punkt 4.3 Anvisningar för 

Spanielmästerskap och Spanielderby 

Hänvisas till Anvisningar för Spanielprov punkt 4.2 Antal hundar 


