
Pejlanvändning vid jaktprov i Sverige 

Beslutet om att få använda pejl fritt på jaktprov antogs vid Riksårsmötet i Hammarstrand 20170401. 

Det innebär förändringar från tidigare gällande jaktprovsregler. 

Jag vill här börja med att redogöra för tidigare bestämmelser (2012-2017): 

”Hundpejl får användas för att återfinna hund. Hundägaren ska till domaren begära att få lokalisera 
hunden med hjälp av pejl. Tidpunkt och antal gånger pejlen används antecknas av domaren på 
bedömnings kortet. Avstånd till skallplatsen skall noteras. Avstånd och antalet gånger hunden har 
pejlats skall vägas in när man bedömer hundens sökmönster och poäng. Vid behov av att lokalisera 
hunden mer än två (2) gånger under provtiden 3 timmar och en (1) gång vid förlängning skall 
poängreducering ske på söket. Hundägaren äger och ansvarar över pejlutrustningen under provtiden.  
Används pejl eller annan likvärdig teknisk utrustning i övrigt under provet, anses provet som avslutat 
och hunden utesluts från provet. Av bedömningskortet skall framgå anledning till varför prov  
avbrutits eller varför hunden uteslutits från provet.” 
 

Dessa regler har nu använts i 5 år och det har inte varit några större problem. Däremot tyckte 

majoriteten att det var dags att ta steget fullt ut till fri användning med mindre antecknande om 

tidpunkter, antal gånger man använt pejl etc.  

Därför antogs som sagt ändringarna för kommande 5-års period vid Riksårsmötet.  

Lydelsen i provregler 2017-2022 lyder alltså: 

”Hundpejl får användas på prov. Hundförare tar före provets början beslut om användandet av pejl 

kan användas som stöd för bedömning. Hundförare tillhandahåller och ansvarar för pejlutrustningen. 

Felande pejl är ej grundande för avbrutet prov.” 

Vid utbildningskonferens i maj 2017 där utbildningsledare från alla lokalklubbar, provregelkommiten 

samt ledamöter ur styrelsen SSF Riks deltog fastslogs hur tillämpning och bedömning ska ske: 

Pejl används endast som stöd i bedömningen för avstånd till skall. 
Väljer hundföraren att använda pejl som stöd för bedömning har domaren rättighet att få 
pejlinformation för avståndsbedömning till skall. 
Skalltiden mäts från det att domaren hör hunden skalla i terrängen. 

Det står alltså hundägaren fritt att använda pejl för att lokalisera sin hund utan begränsning under 

provtiden, men det kommer som det är skrivet i texten ovan BARA att användas för 

avståndsbedömning till skall om medgivande skett att den används som stöd i bedömningen. 

Det blir med andra ord absolut ingen användning för bedömning av sökets fart och vidd etc. 
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