
Särskilt vattenprov 
 

Vid provet skall minst två (2) förare och hundar delta. Anmälan insändes till avdelningen, 
som fördelar provplatser i mån av tillgång. Deltagande hund skall vara anmäld till provet 
senast tre (3) dagar före startdag. 
 

 

§ 9  Nybörjarprov  

För hundar som uppnått 9 månaders ålder.  

 

Ändamål 
 

Nybörjarprovets syfte är att under jaktliknande former bedöma deltagande hundars 

spanielegenskaper.  

 

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 
 

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. 

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. 
 

Utdrag ur Jaktprovsbestämmelser för spaniel



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. Hänsyn ska tas till respektive ras 
fysiska förutsättningar och varierande arbetssätt.  
 
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, och om/när 
hunden är godkänd i nybörjarprovets vattenarbete.  

För att bli godkänd i Nybörjarklass A ska hunden ha funnit, stött vilt och vid 
uppfloget/uppsprånget visat för provformen godkänd stadga. 
 
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.  

 

§ 10 Protest 
 

Domslut kan ändras i följande fall:  

a) Om fel av teknisk art begåtts.  
b) Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser. 

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.  

Godkänns protesten utgår hundens pris ur resultatredovisningen och anmälningsavgiften 
återbetalas tillsammans med protestavgiften. Ändring i resultatlista kan ske inom två (2)  
år från provtillfället.  

Avslagen protest kan skriftligen inom 14 dagar lämnas in till SSRK. 
 




