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Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 
 
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. 
Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr o m 2012-01-10 t o m 2016-12-31. Eventuella ändringar som 
påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se) 
 

Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov och tävlingar som 
anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt 
avtalsanslutna rasklubbar. 
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet. 
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på såväl arrangör som 
ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på 
människor, den egna hunden och andra djur.  
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen.  
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden. 
Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller 
motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov, utställning eller tävling inte agera på 
sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig 
nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare. 
Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas 
av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden. 
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis 
F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska 
accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av skada, om den är 
förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess 
utseende. Intyg  i original ska alltid medtas vid utställning.  

Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 

Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av nordisk kennelklubb 
eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller tävling, eller som på grund av 
myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte 
heller ställa ut eller visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även 
person som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd, 
innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid 
utställning, prov eller tävling inte visas/förs av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts 
förbud att hantera eller inneha djur. 

Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som av SKKs 
Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov 
eller tävling, får inte delta. 
Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 
 

1.  Vaccinationer 

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för 
hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos). 
 

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: 
• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. 
• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara 
utförd för mer än fyra (4) år sedan. 
• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller 
utställningsdagen. 
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Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. 
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och 
parainfluensa (kennelhosta). 
 

2.  ID-märkning 
 

Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling (gäller även 
blandras och oregistrerad hund). 
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 
11784 och 11785. 
Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang. 
Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett om 
arrangören beslutat om tatuering. 
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att 
tillhandahålla avläsare. 
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov. 
 

3.  Ansvar 

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar som följer 
av lagen om tillsyn över hundar och katter. 
Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga 
sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under 
sådana förhållanden att hunden kan ta skada. 
Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet förvarar 
hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till 
SKK. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, 
domare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. Det åligger arrangören att tillse att blanketten 
finns tillgänglig vid arrangemanget. 
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för 
hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund 
under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande 
arrangemang. 
Aga av hund är förbjuden. 
 

4. Force majeure  
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av 
force majeure. 

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats på 
grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller 
medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta 
kostnader. 

5. Oacceptabelt beteende 

Hundar som under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt 
beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor 
och/eller andra hundar kan avvisas från området. 
 

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer 
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till SKK rapportera då 
hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. 
Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. 
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Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, 
ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. 
 

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar 

Mentalitet 

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte 
rätt att delta. 
Smittsam sjukdom 

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.  
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, 
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund 
som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. 
Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse. 

Dräktig tik och valptik  

Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter 
första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen. 

Valpar 

Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte heller införas på 
provområdet. 

Öronkuperade hundar 

Födda före 1 januari 2008: 

- Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt är fallen undan 
dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på utställning, prov, tävling eller 
mentalbeskrivning. 

- Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på utställning, prov, 
tävling och mentalbeskrivning. 

Födda 1 januari 2008 eller senare: 

- Får inte delta på utställning. 

- Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och 
mentalbeskrivning. 

- Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på utställning, 
prov, tävling eller mentalbeskrivning. 

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig hellång svans 

Födda före 1 januari 2008: 

- Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen undan 
svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning. 

- Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa 
en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till 
allmänna bestämmelser kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på 
utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning. 

- Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där svanskupering inte 
var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska skäl som anges ovan, får inte delta 
på utställning, prov eller tävling. Däremot får den delta på mentalbeskrivning. 
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Födda 1 januari 2008 eller senare: 

Prov, tävling och mentalbeskrivning 

- Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats av 
veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på prov, 
tävling och mentalbeskrivning. 

- Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, 
tävling eller mentalbeskrivning. 

Generalklausul och dispensmöjlighet 

Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i Sverige 
otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning, prov, tävling eller 
mentalbeskrivning. Detta gäller även valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år 
från dagen för utförseln av tiken. 

Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att utförseln inte 
skett för att kringgå bestämmelserna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger.  

7.  Doping och andra otillbörliga förhållanden 

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill 
säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring 
av skada eller sjukdom. 
Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med 
djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter. 
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-
organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-
organisationens dopingreglemente. 
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta 
kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov eller tävling. 
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping 
eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till 
förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av 
prov för dopinganalys är förbjuden. 
Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. 
 

Kastrerad hanhund / tik 

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller 
utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom intyg i 
enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före kastrationen 
men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt utvecklade och belägna 
testiklar före operationen. 
   
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid prov, 
tävling eller utställning. 
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges 
generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för hund. 
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 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR CERTIFIKATPROV PATRULLHUND 

Anvisningar och regler för rubricerat prov, utarbetade av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet i samverkan med 
Svenska Brukshundklubbens Försvarsmaktsgrupp. 
Reviderade anvisningar och regler gäller fr.o.m. 2007-01-01. Utvärdering och ev. justering ska ske årligen i 
november månad. Justeringen sker i samverkan mellan Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE), PROD 
RIKSHV och Svenska Brukshundklubben (SBK). Därefter tillställs underlaget Svenska Kennelklubben 
(SKK) för godkännande vad avser provet som meriteringsgrundande. 
 

ANVISNINGAR 

Samtliga moment bedöms enligt bedömningsprotokoll.  
I bedömningsprotokollet markeras det alternativ som bäst överrensstämmer med hundens/ekipagets 
reaktion/uppträdande kompletterat med kommentarer. Av bedömningsprotokollet ska även framgå om 
hunden/ekipaget är godkänd i resp. moment samt om hunden/ekipaget är godkänd eller inte i provet som 
helhet. 
Hunden/ekipaget ska vara godkänd i samtliga moment för att godkännas som Patrullhund och därmed kunna 
krigsplaceras. 
Lydnadsprov genomförs inte vid provtillfället. 
Lydnad, motsvarande Lägre klass enligt SBK:s regler för officiella bruksprov med undantag för apportering 
och kryp samt tillägg av fritt följ, ska vara genomförd före certifikatprovet med lägst betyg godkänd i 
samtliga moment. Lydnadsprovet bedömes av en (1) bruksprovsdomare av I:a eller II:a klass. Alla 
lydnadsmomenten ska vara funktionella och nyttjas för att underlätta bevakningsarbetet och ska inte 
likställas med tävlingslydnad. Hunden ska uppträda tyst under lydnadsprovet. 
 

Domarprotokoll kontrolleras före provtillfället av arrangören. 
Provet genomförs under 2 dagar med mellanliggande natt. 
För att minska skillnaden mellan träning och arbete vid militärt förband ska föraren använda arbetstecken enligt 
bilaga 1:1.                                                                                                              ./1 
 

Utrustning ska bäras likadant under hela provet. Antingen synlig eller osynlig. 
Allmänt gäller att det är markeringen som sådan, som är väsentlig. Med detta menas att ett fel- 
aktigt arrangerat moment som ger annan markering än vad som avsetts ska anses som godkänt och momentet 
behöver inte göras om. 
 

De i provet angivna värdena för avstånd, åldrar och sträckor ska ses som riktvärden och bör inte understigas. 
Dock ska hänsyn tas till rådande väderleksförhållanden. 
Eventuella avvikelser ska godkännas av kontrollant före provet.  
Antal hundar vid provtillfället bestäms av arrangören i samråd med kontrollanterna. 
Rekommenderat antal 6-8 hundar. 
 

Arrangemang och provområde ska besiktigas av kontrollant före provet. Om möjligt ska redan godkänd hund 
nyttjas innan provstart för att kontrollera provets värde under rådande väderlek. 
Provledaren avgör om publik kan medfölja under provet. Provledaren ansvarar för att publiken  
befinner sig på anvisad plats och uppträder på anvisat sätt innan och efter det att hunden anlänt. 
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BESTÄMMELSER 

Vid Certifikatprov för Patrullhund (Ptrh) arrangerat av Svenska Brukshundklubben (SBK) gäller Svenska 
Kennelklubbens allmänna bestämmelser. Speciellt ska information avseende ID-märkning, hinder för 
deltagande, oacceptabelt beteende samt dopingreglemente uppmärksammas. 
 

Villkor för deltagande 
a) Certifikatprov Patrullhund är öppet för svenskägda hundar, även blandraser och oregistrerade.  
Registrerad hund: Hunden ska deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar 
under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.  Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara 
registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer. För 
utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till tävlingen. I de fall 
dessa krav inte uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. Observera att om en utländsk hund delägs av 
en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång. 
Oregistrerad hund: Oregistrerad hund som deltar i prov/tävling ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC) 
utfärdad av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. 
b)  För förare gäller svenskt medborgarskap samt medlemskap i SBK. 
  

Kontroller 
Arrangör är skyldig att kontrollera 
- att hunden är ID-märkt (Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.) 
- att hunden är vaccinerad  enligt gällande bestämmelser 
- att hunden genomgått Mentalbeskrivning Hund/MH.(se under meritering) 
- att föraren har giltigt medlemskap. 
 

Protest och besvär  
a) Den som deltagit i prov med hund och därvid anser sig ha tillfogats orätt, äger söka rättelse genom att 
avge protest till kontrollant. Härvid gäller: Protest får inte avse domslut utan endast tekniskt fel. Protest ska 
vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast en halvtimme efter det momenten slutförts. Avslagen 
protest ska skriftligen motiveras.  
b) Om klagande inte skulle låta sig nöja med kontrollants beslut kan han/hon besvära sig hos FS. Härvid 
gäller: Besvär ska skriftligen vara FS tillhanda senast en vecka efter  det klagande fått del av kontrollantens 
beslut. 
 

Förares skyldigheter 
Förare är skyldig att väl känna och följa de regler och anvisningar som utfärdas för prov samt de ytterligare 
anvisningar som meddelas av provledaren.  
Det är förbjudet att aga hund under pågående prov. S.k. tagghalsband eller rosenkrans får icke användas 
under prov. 
 

Övrigt 

Därutöver gäller för deltagande i Certifikatprov Patrullhund följande: 

1. Hunden ska vara skottfast. 
2. Hunden ska ha en mankhöjd på minst 45 cm. Vid eventuell tveksamhet ska mätning av mankhöjd ske.  
3. Hunden ska vid provtillfället vara minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år. 
4. Hunden ska ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår.   
5. Hunden/ekipaget ska via disponibilitetskontroll vara krigsplaceringsbar/t. 
      Disponibilitetskontroll ska vara klar innan utbildningen startar. 
6. Hunden ska vara godkänd vid inträdesprov bevakningshund. 
Löpande tik må deltaga efter kontrollants medgivande. Dock ska löpande tik genomföra momenten som sista 
hund. 
I övrigt se fristående bilaga. 
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Förare av hund 
Annan person än ägare kan vara förare av hunden. Byte av förare under provet får ske. 
Detta gäller dock inte Hemvärnsekipage där hela ekipaget bedöms. 
 

Omfattning 
1. Mottagning 2.  Bastjänst  3.  Spårprov  
4. Bevakningsprov  5.  Patrullering 
  

Arrangören äger rätt att förändra turordningen mellan momenten 3, 4 och 5.  
 

Krav för godkännande 
Hunden/ekipaget ska vara godkänd i samtliga moment. 
Båda kontrollanterna ska vara överens om godkännande. 
 

Omprov 
Underkända delmoment kan efter kontrollanternas bestämmande provas på nytt under pågående prov.  
Funktionär kan vara förare under omprov(dock inte på Hemvärnsekipage). Om omprov underkänns ska 
hunden gör om hela provet vid annat tillfälle. 
 

Hund som rapporterats för oacceptabelt beteende 
Hundar som blivit rapporterade för oacceptabelt beteende äger inte deltaga på nytt certifikatprov förrän efter 
minst 6 månader. 
  

Funktionärer 
För samtliga kategorier av funktionärer gäller att de ska efterleva de etiska regler och riktlinjer som 
formuleras i dokumentet ”Etisk policy för prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben”. 
 

Vid provet tjänstgör två (2) kontrollanter och två (2) provledare auktoriserade av SBK. Övriga funktionärer 
utses av ansvarig provledare. 
Kontrollanterna tillsätts av respektive distrikts tjänstehundsektor. Ingen får tjänstgöra som 
funktionär/kontrollant då egen hund prövas. 
 

Kontrollanternas uppgifter 
      

     1.   Kontroll av momentens uppläggning samt tänkt genomförande innan provet. 
     2.   Bedöma hundarna/ekipagen under provet. 
     3.   Bedöma hundarnas/ekipagens användbarhet i krigsorganisationen. 
 

Provledares uppgifter 
1. I god tid innan provtillfället, ta kontakt med aktuellt förband för information och inbjudan. 
2. Ansvara för alla förberedelser inför provet för att säkerställa att provet genomförs på ett korrekt sätt 

och att samtliga funktionärer är insatta i sina uppgifter. 
3. I god tid innan ta kontakt med kontrollanterna för att av dessa få anvisningar för provets 

genomförande. 
4. Ansvara för administrativ handläggning. 

 

Administration innan provet 
Starttillstånd för utbildning av Patrullhund sökes enligt SBK:s anvisningar. Ansökan handläggs av distriktets 
Tjänstehundssektor i samverkan med aktuell Utbildningsgrupp eller Förband. 
SBK:s Tjänstehundavdelning tillhandahåller erforderliga kontrakt och bedömningsprotokoll. 
 

Kontrakt 
När hunden godkänts ska ägaren teckna kontrakt med FM. Kontrakterad hund upptas i speciellt register och 
kallas Patrullhund. 
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Administration efter genomfört prov 
Senast 8 dagar efter genomfört prov insänds samtliga bedömningsprotokoll samt kontrakt enligt SBK:s 
anvisningar för vidare handläggning och rapportering till FHTE samt SKK. 
Ansvarig provledare svarar för att alla handlingar är fullständigt och korrekt ifyllda. 
 

Diplom m.m. 
Hund som avlagt godkänt prov tilldelas diplom och tygmärke. 
 

Ekonomisk ersättning i form av premie till hundförare samt ersättning till utbildande klubb utbetalas vad 
avser ekipage till Hemvärnet av aktuell Utbildningsgrupp.  
Utbildningspremie till hundförare i Hemvärnet utbetalas först efter det att föraren genomfört en 
Krigsförbandsövning (KFÖ). 
 

I övrigt administreras premier och ersättningar för hundproduktion av SBK.  
 

Meritering 
Godkänt Certifikatprov för Patrullhund stambokförs av SKK som merit endast under förutsättning att 
Mentalbeskrivning Hund/MH genomförts. 
 

Hund som genomför Certifikatprov för Patrullhund men inte genomfört MH kommer även fortsättningsvis 
att tituleras Patrullhund och registreras som sådan av FHTE. 
 

Inom SBK:s tävlingsverksamhet krävs att hunden genomfört MH för deltagande i officiellt bruksprov. 
 

För utställningsverksamheten hänvisas till SKK:s utställnings och championatbestämmelser. 
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REGLER 
 

1.    KONTAKTTAGANDE, BESIKTNING/HANTERING och SAMARBETE. 
Målsättning 
Kontrollera hundens vilja /ovilja att ta kontakt med främmande människa samt hundens förmåga att låta 
sig hanteras och samarbeta med okänd person. 
 

Anvisning 
Hunden med förare står i direkt anslutning till publik/funktionärer. 
Kontrollant eller av denne utsedd lämplig person, ansluter från sidan och hälsar på föraren. Om hunden 
inte tar kontakt med kontrollanten ska kontrollanten skapa anledning för hunden att ta kontakt genom att 
prata med hunden. Om hunden fortfarande inte tagit kontakt ska kontrollanten inte tvinga hunden till 
kontakttagande utan momentet avbryts och hundens uppträdande antecknas under anmärkningar. 
Efter kontakttagande går kontrollanten ca 5 m där hundens vilja att följa med/samarbeta testas.  
5m från gruppen vänder kontrollanten upp mot gruppen och gör halt.  
På denna plats sker en ingående kontroll av hundens ben, tassar, päls/hud och öron. 
Vidare kontrolleras hundens ID-nummer samt tänder. Efter denna hantering lämnas hunden åter till 
ägaren. 
Som avslutning ska hunden lastas, i för hunden okänt fordon, för transport. 
Härvid ska hanterbarheten och uppträdande mot andra hundar särskilt kontrolleras. 
 

2.   BASTJÄNST. 
Målsättning 
Kontrollera hundarnas förmåga att slappna av i basmiljö. Hundarna ska kunna avhämtas, utfodras m.m. 
av för hunden okända människor. 

 

Anvisning 
Hundarna lämnas till funktionär efter mottagning och kopplas därefter upp i basmiljö. Hundarna förblir i 
basmiljö under hela provet med undantag för genomförande av aktuellt moment då funktionär lämnar ut 
hunden till föraren.  
Efter genomfört moment återförs hundarna till basen av funktionär. Hundens förmåga att vara tyst och 
kunna slappna av ska kontrolleras. Om arrangören inte tillhandahåller kojor/gryt får hundens egen 
bilbur användas. 
Bastjänsten pågår till dess att sista hund genomfört sista moment. 
 

3.    SPÅRPROV MED PATRULLERING OCH SPÅRUPPTAG. 
 

Målsättning 
Kontrollera hundens förmåga att markera och följa ett spår.  
 

Anvisning 
Spårupptag och spårning bedöms var för sig. Spårövergång får inte ske närmare än 50 m från start. 
        

       Patrullering sker i råterräng, 200m. 
Vid spårupptag koppelspårar ekipaget ca 20 m. Därefter görs en halt på 5 minuter. På direktiv selar 
föraren på hunden och fortsätter spåra. 
Bakspår anses som godkänd markering. Vid bakspår vänds ekipaget av kontrollant efter ca 20 m. För 
godkänt krävs att hunden markerar spårövergången vid första tillfället. 
        

       Spårets längd = 1500 m . Spåret ska innehålla minst 2 st 90-graders vinklar. 
Ålder: 90 min. 
Max tid: 90 min. 
Antal föremål = 3 + slut. Krav för godkänd = 1 + slut.  
Föremål ska vara av varierande slag (trä, plast, metall och textil) och inneha storlek enligt SBK:s 
tävlingsbestämmelser. 
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4.    BEVAKNINGSPROV 
 

Målsättning 
Kontrollera hundens förmåga att uppfatta och markera en i skogsterräng gående person. 

       

        Anvisning 
Provet utförs stillastående från bevakningsplats under 60 min, och om möjligt i mörker. 
Förarna får sina hundar utanför basområdet av funktionär. 
Figuranternas rörelseschema enligt bilaga 2. ./2 
Figuranterna startar på provledarens order 150 meter från hundarna och rör sig, på markerad bana, växelvis 
enligt i förväg uppgjort schema. Två halter om 5 respektive 10 minuter ska genomföras. 
För godkännande krävs att hundar markerat före 50 metersgränsen. 
Kontrollant kan begära ytterligare figurantförfyttningar för att utröna oklarheter.   
Efter bevakningsprovet ska hundarna åter till basen för fortsatt bastjänst. 
Funktionär återför hunden till basen. 
 

Alternativ 1. Hundarna i en grupp 
6 – 8 hundar placeras med 5 meters mellanrum. 
 

Alternativ 2. Hundarna i två grupper. 
3 – 4 hundar placeras med 10 meters mellanrum. 
 

5.   PATRULLERING 
 

Målsättning 
Kontrollera hundens förmåga att under patrullering markera människor vid sidan av patrullstigen. 
Vid provtillfället kan vallningen av stigen variera. (motvallad, flödesvallad och råterräng) 

        

        Anvisning 
Patrullsträckans längd: ca 1000 meter.  
Vindfigurant: 50-80 meter.   
Ljudfigurant: Figuranten startar 100 meter från stigen och går ”snett mot” hunden. 
En minuts halt vid första vinkeln. 
Figuranten inte närmare stigen än 50 meter 
Sidledsförflyttningen parallellt med stigen ska vara 50 meter   
Figuranten får inte bli synlig för hundarna.         
Rörelseschema: se bilaga 3 /3    . 
  

Kontrollanterna bestämmer beroende av rådande väderlek och markförhållanden vilken typ av ljud samt 
volym som ska nyttjas. 
För godkännande krävs att hunden markerar figurant under patrullering. 
Provledare ska inte kommendera stillastående bevakning i närheten av figuranten. 
Om däremot föraren väljer att göra stillastående bevakning och därvid får markering ska hunden 
bedömas som godkänd. 
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                                                                                                     Bilaga 1 
 
 
Arbetstecken 
 
Arbetstecken som skall användas: 
 
Patrullering 
 
Före start: Kontakt och kontroll under framföringen till start. 
 
Vid start: Föraren intar låg ställning. 
  Omkoppling till icke stryp. 
  Kommando: ”Pass på” 
                                 Klartecken. 
  Kommando: ”Före” 
 
Vid markering: Låg ställning. 
  Påvisa typ av markering och riktning. 
 
Avslutat arbete: Omkoppling av halsband. 
 
 
Bevakning 
 
Enligt ovan med skillnaden att kommandot endast är – ”Pass på”. 
Vidare skall hunden ges tillfälle att ”lukta av” platsen. 
 
 
Spårarbete 
 
Start patrullering: Enligt ovan. 
 
Vid markering:  Typ av markering och riktning. 
 
Vid halter:  Hunden skall åtlyda kommando ”Stanna” och  vid ev.                       
          kommenderad halt skall föraren inta låg ställning. 
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                                                                                                     Bilaga 2 
 

Rörelseschema Bevakningsprov 
 

Fig start 150 m                    slut  slut                   Fig start 

             
 50 m    50 m         

 
 

Närmaste avstånd mellan figuranter och hundar = 50m 
 
 

 
 
 

 
Provet utförs stillastående från bevakningsplats. 3-5m mellan hundarna. 
Figuranterna startar på provledarens order 150 m från hundarna och på provledares (150m från 
hundarna)  order och sig rör sig, på markerad bana, växelvis enligt i förväg uppgjort schema. 
Två halter om 5 resp. 10 minuter skall genomföras.  
Figuranterna får inte bli synliga för hundarna. 
För godkänt krävs att hundarna markerat innan figurant når vinkeln 50 m från hundarna. 
 
Om kontrollant är osäker avseende bedömning kan fler rörelser kommenderas 
för att utröna ev. oklarheter.  
Detta sker då som extra moment efter ordinarie moment avslutats och berör endast de hundar 
som man är osäker på. Övriga hundar lämnar då bevakningsplatsen. Samtliga hundar lämnar 
platsen och de som skall omprövas återkommer för förnyat prov. 
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                                                                                                     Bilaga 3 
 

Rörelseschema Ljudfigurant 
 
Figuranten startar 100 m från stigen och går snett mot hunden. 
1 minuts halt vid första vinkeln. 
 
Sidledsförflyttningen parallellt med stigen skall vara ca: 50m   
Figuranten får ej bli synlig för hundarna. 

 
 
             VINDRIKTNING 

 
 

1 minut halt

Patrullstig


