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Jaktprov för skällande fågelhundar
- för tiden 2017-07-01 till och med 2022-06-30
VIKTIGT! Denna tolkningsanvisning ska skickas till samtliga sekreterare i alla lokalklubbar som
distribuerar detta till samtliga domare och provledare. Sekreteraren ansvarar att alla får
dokumentet.
Kom ihåg att tolkningsanvisningarna samt lathund för jaktprovsprotokoll SKA finnas tillgängligt på
alla utlysta jaktprov.
Påminnelse:
• Prov kan riktas till specifik grupp t.ex. tjejkamp, nybörjare mm.
• Fyll i alla grundläggande uppgifter om hunden på skogskortet.
• Pejlanvändande. Glöm inte att kryssa endast ett alternativ. Använt- endast hundföraren
använder pejl. Stöd- ingår i domarens bedömning, avstånd till skall. Inget kryss- ingen pejl
har använts under provet.
• Vid hörselkonstaterad markering ska avstånd till skallet noteras.
• Vid alla finnande i träd ska avståndet till skallet noteras.
• Skallgivning, minst en minuts kvarhållande krävs innan bedömning av skallet kan ske.
• Förföljande, uppdelat i fart och vidd, lyssnande premieras också. Förföljande anges i första
hand i längd och i andra hand tid ej båda delarna.
Provledare och domare ska att inför varje jaktprovssäsong noggrant läsa igenom provregelboken
och gällande tolkningsanvisning.
Filmning under provet är inte tillåtet utan domarens medgivande. Skulle detta ske kan provet
komma att strykas. Viktigt att provledare/ domare informerar om detta till hundförare före start.
Kom ihåg att det är domaren som leder provgruppen (se sidan 18 i regelboken).
Pejl används endast som stöd i bedömningen för avstånd till skall.
Skalltiden mäts från det att domaren hör hunden skalla i terrängen.

1.1 Sök
För momentet sök är poängsättningen uppdelad mellan söksnabbhet och sökvidd.
”Ej konstaterade skall” och avstånd till dessa ska noteras på protokollet.
Medelsöktid ska noteras under kort berättelse om hunden.

2.1 Markering av fågel
Nöjaktiga och svaga markeringar bidrar inte till extraförtjänstpoäng men extra förtjänstpoäng kan
tilldelas utifrån övriga arbeten och hundens helhetsbedömning.

Fel markering
Markeringen är fel när fågeln påträffas på annan plats än det som hunden avser med sin markering.
Hund som inte förföljer fågel vid felmarkering erhåller inga poäng utan endast FM. ( se sidan 33).
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2.2 Skallgivning
Domaren bedömer skallet utifrån samtliga skall på fågel under provet, där poänggivande
kvarhållande konstaterats minst 1 minut.
Ett skall med täthet på 100 skall/minut och därutöver kan inte kryssas med avbrott i skallet.
För tre poäng krävs minst 60 skall/minut
Har man under ett prov exempelvis två utmärkta skall och ett av lägre klass, då kan tre eller möjligen
fyra poäng komma i fråga, men aldrig fem.

2.3 Kvarhållande av fågel
Ex. Under provet har tre skallarbeten förekommit och med följande skalltider. 15 min. + 5 min.
+ 50 sekunder. Vid uträkning 10 min.+ 5 min.= 15 min. / 2 = Medelskalltid 7 min. 30 sek. (Tabell 3).
Här avrundas alltid tiden neråt till närmsta halv eller hel minut.

4.1 Förföljande av fågel
Förföljande av fågel uppdelas i fart och vidd som redovisas i varje händelseförlopp med poäng
utskrivet bakom fart och i ruta för längd se lathund jaktprovsprotokoll.
I både fart och vidd räknas ett medelvärde ut var för sig som sedan summeras under förtjänstpoäng.
Förföljandepoängen fördelas enligt följande tabell:
Förföljandets längd

Längd i meter

Tid

Långt

Över 250 m

Över 1 min och 30 sek

7

216-250 m

1 min 15 sek - 1 min 30 sek

6

183-215 m

1 min - 1 min 14 sek

5

150-182 m

45-59 sek

4

100-149 m

30-44 sek

3

50-99 m

15-29 sek

2

1-49 m

1-14 sek

1

Medelmåttligt

Kort

Poäng

Förföljande som upphör på grund av stora hyggen, vidsträckta myrmarker, stora vattendrag, branta
stup eller det som medför fara för hundens liv, får inte påverka andra under provet uppnådda
förtjänstpoäng i momentet negativt. Likaså om ett förföljande fram till förnyat skall blir kort i
förhållande till andra förföljanden under provet.

Lyssnande i förföljande
Poängfördelning enligt följande tabell.
Lyssnande

Tid

Långt förföljande

10 sek och längre

7

8-9 sek

6

6-7 sek

5

5 sek

4

Medelmåttligt förföljande

Poäng
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6. Extra förtjänst
Bedöms utifrån hundens arbete i helhet under provtiden. Motivet till extra förtjänstpoäng måste
redovisas under skallarbetet.
OBS! Extraförtjänstpoängen fördelas av provledaren tillsammans med domaren och ska motiveras i
kort berättelse om hundens arbete (Här räcker det med att använda bokstav och siffra exempel A 1,
A 5, S 3 av utrymmesskäl ).

Prestationsrenhet
För att erhålla poäng krävs godkänt skallarbete på minst 1 minut.
Falska skall påverkar inte poäng i prestationsrenheten.

Arbetssäkerhet
Här premieras hundens jaktliga egenskaper
Poäng i arbetssäkerhet är en grundförutsättning för poäng i specialförtjänst.
Nöjaktiga synkonstaterande och svaga markeringar renderar inga extraförtjänstpoäng.
Fördelning av momenten under arbetssäkerhet som var för sig renderar 0,5 poäng,
slutsumman avrundas uppåt till närmaste heltal:
A 1. Sökbeteende
A 2. Förvandla FM till PS till upprepade (minst 2) långa skall med berömvärd markering.
A 3. Ståndfasthet inför flyende fågel på skallplatsen
A 4. Anpassa skallet efter skallobjektet
A 5. Förmåga att lyssna och få FS
A 6. Förnyade skall över långa avstånd, minst 2 skall
A 7. Upprepade förnyade skall på samma fågel
A 8. Kan dirigeras och i övrigt ett bra samarbete med hundföraren
Poäng för A1 och A8 kan tilldelas hund även vid kortare skallarbeten.

Specialförtjänster
Här premieras hundens användning av sinnena
Fördelning av momenten under specialförtjänster som var för sig renderar 0,5 poäng,
slutsumman avrundas uppåt till närmaste heltal:
S 1. Upprepande finnande i träd, minst 2 FIT
S 2. Upprepade berömvärda arbeten med enskild fågel i kull och flock
S 3. Tämjer skygg fågel
S 4. Arbetsvilja och uthållighet vid svåra terrängförhållanden
S 5. Arbetsvilja och uthållighet vid svåra väderförhållanden
S 6. Upprepade lyssnande i sök och förföljande, minst 2 lyssnande.

I provregelboken är arbetssäkerhet och specialförtjänster uppdelade i två oberoende
bedömningar varför man inte kan lägga samman poäng för arbetssäkerhet och
specialförtjänster.
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Felpoäng
Lämnande av ståndskall på fågel
Tystnar hunden i sitt skall men är kvar på skallplatsen, för att därefter återuppta skallarbetet,
påverkar det närmast skallets art och hörbarhet.
Om provgruppen måste uppträda på ett för hunden onaturligt sätt inne på skallplatsen, genom att
kasta kvistar eller dylikt för att förmå fågel att flyga bestraffas inte hunden med felpoäng för
lämnande i de fall han lämnar skallplatsen. Inte heller påverkas tidigare konstaterad markeringsgrad,
skallets art eller i de fall förföljandet uteblir eller blir kort i förhållande till andra förföljande under
provet. Som en konsekvens av detta är, att i de fall hunden blir kvar på skallplatsen, trots dessa
störande inslag, påverkas inte skallets art och markering i negativ riktning eller om förföljandet
uteblir eller blir kort i förhållande till andra förföljande under provet.
Överkänslighet
Några enstaka skall vid färsk fågelvittring föranleder inte felpoäng, ej heller några enstaka skall i
fågels flygriktning. Är det däremot ett återkommande beteende under provet utdelas felpoäng i
förhållande till felets storlek, likaså om det inte handlar om enstaka skall utan mer ihärdigt. Osäkert
frågande skall liksom sökskall räknas inte som fel.
Falskt skall
Konstateras exempelvis ekorre i anslutning till skallplatsen föranleder det kryssmarkering, däremot
inga direkta felpoäng, men påverkar eventuella extra förtjänster negativt.

Jaktprovsprotokoll/Bedömningskort
Se bifogad mall för ifyllande för jaktprovsprotokoll.
Här är det av största vikt att provledare informerar domare inför varje prov om nya
tolkningsanvisningar och sammanfattning av granskade prov 2019.
Vid avbrutet prov eller uteslutning, skrivs jaktprovsprotokoll ut i vanlig ordning, med vad som
konstaterats under provet. På raden som anger placering utlyst prov skriver man in sakförhållandet,
som då är uteslutning eller avbrutet prov. Vid beskrivning över hundens arbete på
bedömningskortet, ges förklaring till varför det hela lett till uteslutning eller avbrutet prov.
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