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Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar
och beskrivningar
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar.
Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2017-01-01 t o m 2021-12-31. Eventuella ändringar som
påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar
och beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda)
arrangemang som anordnas inom SKK-organisationen.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av
myndighet.

Inledning
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 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 SKKorganisationen.
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 utställning, prov, tävling eller beskrivning 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.
Vidimerad kopia räknas som original.
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller
beskrivning, och inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:
•
•
•
		
•

på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur
av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen
av SKKs Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten
att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning
valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.
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Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av
person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är utesluten,
avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.
Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlingseller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att
anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte
rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang.
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 (echinococcos).
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade
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-, beskrivnings
		 och/eller utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsregler följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på
området dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning.
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.

3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under
det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Deltagare vid utställning, prov-, tävling- eller beskrivning 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, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på
särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse,
kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant
vid prov m.fl.
Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
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Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan
uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller
skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning 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
Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning 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 eller tamdjur, ska på särskild blankett rapporteras till SKK av
tjänstgörande funktionär.

Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har
bevittnat den aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid
alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, proveller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Rapporterad hund kan avvisas från området.

6. Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och
beskrivningar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger
inte rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt
att utdela Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån
aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet, eller tydligt
flyktbeteende dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns
någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

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.
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Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 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 utställning, prov, tävling eller beskrivning och inte
heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.

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, SBKs exteriörbeskrivning,
prov, tävling eller beskrivning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på utställning, SBKs
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
• Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.
• Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och
		 beskrivning.
• Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på utställning,
		 SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt
hellång svans. I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med
svanskuperade.
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, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och
		 beskrivning.
• 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 regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställ		 ning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.
• 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, SBKs exteriörbeskrivning, prov eller tävling. Däremot får den delta på Mental		 beskrivning Hund.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
Prov, tävling och beskrivning
•
		
		
•
		

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 beskrivning.
Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov,
tävling eller beskrivning.
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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, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 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 reglerna 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.
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, tävling eller beskrivning.
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och
tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 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.
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.

Kastrerad hanhund/tik
•
		
•
		
		
•
		
•
		
		

Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställning
och SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej godkänd.
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller
beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus föreligga –
för upplysning om detta, se det specifika regelverket.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges
generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och
beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund.
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Särskilda regler för Vattenprov
1. Reglernas tillämpning
Dessa regler ska tillämpas vid officiella vattenprov och tävlingar inom SNK (Svenska Newfoundlandshundklubben).
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs och SNKs stadgar.
Tävlingsledare ansvarar för upplägg VP. Arrangören ansvarar för arrangemanget.

2. Rätt att anordna prov m.m.
Officiella vattenprov anordnas av SNK/Lokalklubb eller SNK/Huvud-styrelsen (HS). SM anordnas
endast av SNK/HS. SoR kan genomföras hela säsongen och bedöms av en av SNK auktoriserad funktionär. Samtliga provtillfällen ska vara anmälda till SNK/TK innan de genomförs för att resultaten ska
registreras av SKK.
Uppenbart åsidosättande av fastställda regler för vattenprov kan medföra att arrangör ej ges tillstånd
att anordna prov under viss tid.

3. Ansökan om prov och tävlingar
Ansökan om tävlingstillfällen från lokalklubb inges till Tävlingskommittén (TK) på tidpunkt som
bestäms av TK. Huvudstyrelsen (HS) ersätter TK om denna funktion inte finns.

4. Uppdelning av tävlingar
Vid stort deltagarantal kan deltagare i en och samma klass uppdelas i flera fristående tävlingar.
Uppdelning i flera tävlingar ska före tävlingstillfället meddelas deltagarna genom PM.

5. Klassindelningar
Sim & Räddningsprov
Startklass
Öppenklass
Elitklass

6. Villkor för deltagande
a) Rätt att delta vid officiella vattenprov och tävlingar har hund av raserna newfoundlandshund,
landseer samt leonberger.
b) Hunden skall deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar under
oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbevis skickas till SKKs kansli för registrering av
hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan sker.
I de fall dessa krav ej 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.
c) Hanhund som ej har normalt utvecklade och belägna testiklar får deltaga (särskild notering ska
göras i prislistan).
d) Tik som löper skall meddelas arrangör alt. domare/tävlingsledare före tävlingens början. Hund
som,vid kontroll påvisar löp och den tävlande ej meddelat arrangör detta kommer att diskvalificeras. Tik som löper får ej heller befinna sig vid tävlingsplatsen förrän de andra hundarna har
tävlat klart. Den tävlande med hund som löper startar sist på tävlingen/provet av samtliga deltagare
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e) I Sim och Räddningsprov (SOR prov) ska hunden senast dagen före provdagen ha uppnått
10 månaders ålder. Delprov får genomföras vid ett eller flera tillfällen, dock måste simprov göras
först med godkänt resultat.
f) I Startklass ska hunden ha godkänt resultat i Sim- och räddningsprov.
g) I Öppenklass äger hund som uppnått 12 månaders ålder samt erhållit uppflyttningspoäng från
startklass rätt att deltaga.
h) I Elitklass äger hund som erhållit uppflyttningspoäng från Öppenklass samt uppnått 18 månader
rätt att deltaga
h: 1) Regler för SM / Championat i särskilda bilagor
i) Hund som i en klass erhållit uppflyttning till Öppen eller Elitklass, men som inom två år efter
uppflyttning inte nått godkänt resultat i den klass till vilken uppflyttning skett, ska tävla i samma
klass som före uppflyttningen. Hund som erhållit godkänd i en klass stannar i klassen.
j) Hund som erhållit uppflyttningspoäng från en klass, äger ändock rätt att fortsätta tävla i den klass
den blev uppflyttad från, i ytterligare en månad eller om uppflyttning skett vid årets sista tävling
räknas första datum från första tävling året därpå och 30 dagar framåt.
k) För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i Svenska Newfoundlandhundsklubben, Svenska
Leonberger-klubben eller Svenska Landseerklubben. För förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i en av SKK erkänd utländsk kennelorganisation. Vid anmodan ska medlemskap kunna styrkas.
l) Föraren ska under året uppnå lägst 12 års ålder.
m) Tävlande äger inte rätt att med hund beträda eller träna på tävlingsbanan när densamma är
iordningställd för dagens tävling.
n) Flytväst är obligatorisk för förare.

7. Hinder för deltagande
I vattenprov får ej deltaga
a) Hund som är blind eller döv.
b) Hund får under en och samma dag ej deltaga i mer än en klass, undantag är SOR, startklass och
elit.
c) Förare får, under en och samma tävling och/eller dag, deltaga med endast en hund i öppenklass.
Dock får förare deltaga med flera hundar i startklass och elitklass samma dag.
d) Förare/ägare till hund som deltar i tävling/prov får ej tjänstgöra som funktionär inom den klass
vari hunden deltar.

8. Kontroller
ID-kontroll sker vid Sim & Räddningsprov, som en obligatorisk del av provet. Även vid andra prov än
Sim & Räddningsprov ska ID-kontroll ske, detta kan göras genom stickprov.
Arrangör är skyldig att kontrollera att giltigt vaccinationsintyg finns för deltagande hund samt om tik
löper.

9. Maximering av antal deltagande
Arrangör tillsammans med domare för aktuell tävling bestämmer maximalantalet deltagare i provet.
Vid maximering enligt denna regel ska hänsyn tas till kvalificeringsresultat. Dock ska senaste svenska
mästare beredas tillfälle att deltaga. Förutsättningen för svenska mästerskap ska anordnas i Elitklass
är att minst tre deltagare anmälts däri.
Om antalet deltagare ej uppgår till minst 5 deltagare vid anmälningstidens utgång äger arrangör rätt
att inställa provet. Inställt prov skall snarast meddelas lokalklubbens styrelse.
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10. Anmälning och avgifter
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast den dag anmälningstiden utgår. Om anmälan och fullständig avgift inte inkommit i föreskriven tid äger arrangör rätt att avvisa anmälan. Arrangören avgör
om efteranmälan skall godkännas. Anmälnings-avgifter för samtliga prov bestäms av HS. Anmälaren
skall ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser.

11. Återbetalning av anmälningsavgifter
Anmälningsavgiften skall återbetalas om:
- Hunden före provet insjuknar, skadas eller avlider. Detta skall med intyg vara styrkt av veterinär
och skall vara arrangör tillhanda senast 8 dagar efter provtillfället.
- Uteblir förare på grund av egen skada eller sjukdom skall detta styrkas av läkarintyg, som skall
vara arrangör tillhanda senast 8 dagar efter provtillfället.
- Prov inställes av arrangör.
Återbud på provdagen godkänns ej.

12. Handläggande av protester
Domslut kan endast ändras om fel av teknisk art blivit begånget, t.ex. om hunden deltagit i viss klass
utan att vara berättigad därtill, om hunden diskvalificerats eller om hunden av annan anledning inte
ägt rätt att deltaga.
Den som deltagit i vattenprov med hund och därvid anser sig ha tillfogats orätt, kan söka rättelse
genom att avge en protest.
Protest får inte avse domslut utan endast tekniskt fel. Protest ska vara skriftlig och inlämnas till
arrangör innan provet avslutas dvs. 30 minuter efter det att den sista tävlande avslutat sista
momentet, dock senast före prisutdelningen. Protesten ska 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. Protesten
behandlas av tävlingsledaren. Sådant beslut fattas av prov- eller tävlingsledare. Godkänns protesten
återbetalas protestavgiften. Avslagen protest ska skriftligen motiveras.
Deltagare kan överklaga avslagen protest skriftligen till Svenska Newfoundlandshundklubbens
Huvudstyrelse inom 8 dagar.

13. Domare, Tävlingsledare och övriga funktionärer
Lokalklubben utser domare och tävlingsledare för sin lokalklubbs vattenprov. Domare och tävlingsledare för SM utses av TK.
Domare och tävlingsledare ska vara väl insatt i gällande regler och vara auktoriserad enl. gällande
utbildningsformer. Domare, tävlingsledare och figurant som ej tjänstgjort vid officiellt vattenprov
under de två senaste kalenderåren äger ej rätt tjänstgöra med mindre än att förnyad prövning av
kompetensen skett (enl. SNKs bestämmelser).
Övriga funktionärer som krävs för prov/tävling genomförande är figuranter och ev. protokollförare.
Dessa utses av arrangör i samråd med tävlingsledaren. Figuranter ska vara auktoriserade. Det åligger
funktionärer att handla enl. tävlingsledarens anvisningar samt att vara väl förberedda på sin uppgift.
Flytväst är obligatoriskt för figurant. I förekommande fall ska funktionär vara beredd att lämna upplysningar om hunds uppträdande till domare.
Bedömning av SOR prov får göras av Domare, tävlingsledare samt A-instruktör, B-instruktör med
särskild dispens från SNK/TK.
SM ska bedömas av två domare i elitklass med öppen bedömning av minst 1 (en) domare.
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Domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domaren dömer. Tävlingsledare får inte tävla i
den klass på prov/tävling där tävlingsledaren är provledare.
För ej svensk domare krävs tillstånd från hemlandets kennelklubb via SKK”.
För Domare auktoriserad i Sverige krävs medlemskap i Svenska Newfoundlandshundklubben
Svenska Landseerklubben eller Svenska Leonbergerklubben. För utländsk domare (auktoriserad och i
ett annat land än Sverige) krävs tillstånd från domarens hemland via SKK.
För tävlingsledare och övriga funktionärer krävs medlemskap i Svenska Newfoundlandshundklubben
Svenska Landseerklubben eller Svenska Leonbergerklubben.

14. Hundens framförande
a) Hunden ska ha samma förare i samtliga moment.
b) I startklass startas hund och förare inom startrutan i samtliga moment. Hunden framförs utan
koppel. Koppel ska läggas undan och vara osynligt för hunden.
c) Vid samtliga moment i öppenklass och elitklass ska hund, om ej annat framgår av reglerna,
framföras fritt vid vänster sida. Koppel ska läggas undan och vara osynligt för hunden.
d) Den tävlande får inte ta emot hjälp av utomstående.
e) Föraren äger rätt att uppmuntra och stödja hunden under och mellan momenten,
f) Om inget annat utsägs i reglerna påbörjas och avslutas momentet i utgångsställning. Med
utgångsställning menas sittande eller stående vid förarens vänstra sida och på anvisad plats på
stranden. Vald utgångsställning ska användas genomgående under hela provet.
g) Vid apporteringsmoment i startklass gäller att förare får röra sig fritt inom tävlingsområdet,
avlämnandet av föremål ska ske på land.
h) Godis och hjälpmedel såsom boll, ring, o dyl. får ej medtas in på
tävlingsområdet. Överträdelse ska medföra diskvalificering.
i) Det åligger den tävlande att ha tagit del av och känna till gällande bestämmelser.
j) Sele på hunden är tillåtet, men inte flytväst.

15. Kommandoord
I dessa regler angivna kommandoord är önskvärda men avvikande kommandoord tillåts.
Handtecken som används får i princip inte utsträckas längre tid än ett muntligt kommando, dvs. ett
för långt kvarhållande av tecken eller upprepade tecken påverkar betygen i negativ riktning.
Om inget annat anges sker förarens kommandon till hunden efter tävlingsledaren order.

16. Förarens skyldigheter
Föraren är skyldig att följa de regler och anvisningar som utfärdats. Det är förbjudet att aga hund
under prov eller tävling. Följer föraren inte dessa bestämmelser eller i övrigt uppträder olämpligt kan
föraren av domaren uteslutas från provet, domaren kan även i samråd med tävlingsledaren utesluta
förare på samma premisser trots att domaren själv inte sett händelse. Uteslutande av ekipage ska
skriftligt meddelas SNK/TK. Notering ska göras om vem som rekommenderat uteslutningen.

17. Lottning av startordning
Genom tävlingsledarens försorg sker lottdragning om startordningen klassvis vid utlyst tidpunkt och i
närvaro av de tävlande. Lottdragningen ska ske genom upprop en tävlande i taget för att undvika att
byte av startordningen sker. I PM ska tydligt framgå var och när lottdragningen sker.
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18. Avstängning av hund
Hund som vid något tillfälle under provet uppträder olämpligt t.ex. förföljer vilt eller oprovocerat
angriper person eller annan hund utesluts från vidare deltagande i provet. Sådana beslut fattas av
domaren och införs på resultatlistan och domarprotokollet. Avskrift av beslut insändes omgående till
TK genom arrangörens försorg. TK äger rätt att avstänga hund för längre eller kortare tid. Se punkt 5
i Allmänna bestämmelser. Vid varje prov ska blankett för oacceptabelt beteende finnas tillgängligt.

19. Hund som av olydnad lämnar provplatsen
Inträffar det att hund av ren olydnad lämnar tävlingsområdet sedan ett moment påbörjats underkänns momentet. Kan föraren återkalla och få hunden under kontroll inom rimlig tid möter det inget
hinder att fortsätta tävlingen.

20. Bedömning allmänt
Hunden får ej lastas för annat än det som förekommer under själva momentet. Början och slut anges
för varje moment under rubriken ”Bedömning”. Som regel kan ett moment avbrytas, när hunden
vägrat att åtlyda tredje kommandot/tecknet eller återvänder till förarens sida utan att ha utfört
momentet. Gäller endast öppenklass och elitklass.
Domaren har rätt att avbryta ett moment om hunden/föraren visar uppenbar oförmåga att genomföra momentet.
Utöver kommando eller tecken får hundens namn användas som lystringsord. Använder föraren
tecken får detta i princip inte utsträckas längre i tid än ett muntligt kommando.
Domaren kan bestämma om hänsyn ska tagas vid bedömningen t.ex. vid hög sjö vid dåligt väder och
informera om detta innan tävlingen börjar.
Domaren ska även tänka på vid bedömning att grynnor och skär för hunden är att betrakta som land
samt att landkänning ska bedömas ur hunden synvinkel.
Landkänning av båt är strand eller annan bottenkänning. Figuranten markerar med arm när båten har
bottenkänning.
Föraren får under inget moment gå i vattnet om inte momentet tillåter föraren att utföra helt eller delar av momentet i vattnet tillsammans med hunden. Föraren får ej heller på något sett hjälpa hunden
fysiskt för att utföra momentet.
Vid bedömning skall utöver momentets utförande stor vikt fästas vid hur hunden arbetar samt hundens samarbetsvilja.
- Generellt gäller att samtliga moment/delmoment i alla klasser ska påbörjas inom 1 minut om inte
annat anges i respektive moment.
Överskrids maxtiden ges betyg 0.
- Hund som river och klättrar på förare eller figurant ska tilldelas betyg 0.
- Vid tekniskt fel får momentet göras om. Detta beslut fattas av domaren.
- Vid störande gnäll eller skall under momentet skall betygsavdrag ske.
- Hundar som tuggar eller släpper ges poängavdrag.
- Som tjuvstart i startklass bedöms när hunden når vattnet innan förarens kommando. Som tjuvstart
i öppen klass bedöms när hunden lämnar startrutan innan förarens kommando. Som tjuvstart i
Elitklass bedöms när hunden lämnar utgångsställning innan förarens kommando.
Tävlingsområdet skall vara tydligt uppmärkt och avgränsat. Startrutan skall vara tydligt markerad.
Bedömning skall om ej särskilda skäl föreligger ske öppet.
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21. Uppläggning allmänt
Tävlingsledarens ambitioner ska vara att pröva hundarna på ett så likvärdigt sätt som möjligt.
Om ett moment ej kunnat genomföras som planerat så avgör domaren/domarna om momentet trots
detta går att bedömas eller om det ska betraktas som tekniskt fel och momentet således göras om.
En förare kan aldrig orsaka ett tekniskt fel genom att inte följa regler och anvisningar eller de order
som ges av tävlingsledaren.

22. Betygskala
Bedömning sker efter följande betygskala:
0 (ej godkänd) 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10.
Betygen multipliceras med en för varje moment angiven koefficient.

23. Materiel
a) Tävlingsmaterial:
Träapport av vedertagen modell. 25-30 cm

b) Övriga apporter:
• Paddlar eller dummys till riktad apportering. Paddel och dummy ska vara av plast/gummi och vara
signalfärgade. Dummy ska vara i diameter mellan 4-8 centimeter, längd ca 25 - 30 centimeter.
Inget snöre ska finnas på dummyn.
• Undervattensapporten ska vara ca 10*10 cm stor och ca 2 cm hög. Den ska vara gjord av ljust tyg
och vara fylld med sand eller småsten.
• Träapporten ska vara mellan 25-30 cm.

c) Övrigt material:
• Ett rep som är ca 3 meter långt och ca. 2 centimeter tjockt till bogseringar av båt.
• En livboj med ett ca 3 meter långt rep fastknutet.

d) Startruta:
• Rutan ska vara 2 x 2 meter
Om terrängen tillåter bör startrutans framkant placeras ca 2 meter från strandkant.

e) På tävlingsplatsen ska även följande finnas:
• Båt utrustad med åror av vedertagen typ där hunden har ordentligt utrymme att göra uthopp från.
Båten ska förses med en gummimatta/halkmatta så ej hunden halkar i uthoppet.
• Brygga som bör vara flytande och ligga förankrad på land. Bryggan bör ej ha ett större avstånd
från överkant brygga till vattenytan än ca 40 centimeter. Vid SM krävs brygga enligt gällande
riktlinjer.
Vid övriga vattenprov där brygga inte finns att tillgå så är det godkänt att ”Apportering från
brygga” genomförs från båt.
  • Rep 30 meter för avståndsbedömning till figurant placeringar.
  • Tidur, för tidtagning i moment med tidsbegränsning.
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23. Exempel
på placering av föremål och tävlingsekipage:
a) Öppenklass: 6. Simma med förare

ca 10 m

ca 10 m
ca 5 m

ca 10 m

BRYGGA

ca 5 m

Stranden
H

F

b) Elitklass: 2. Budföring i vatten, utan brygga
15 meter

H

Figurant
med 3 m. rep
i vattnet

F
Båten placeras vid
minst 1 meters djup
(för att undvika skada på hunden)

STRAND
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Figuranten
bottnar men
inte hunden

Elitklass: 3. Riktad apportering

Elitklass: 5. Riktad livbojföring
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SoR (SIM och RÄDDNINGSPROV)
1. Simma 50 meter
Utförande: Hunden ska med eller utan förare simma 50 meter.
Bedömning:
Momentet börjar i och med att hunden börjar simma och slutar när hunden har simmat 50 meter.
Momentet är godkänt när hunden simmat 50 meter. Momentet underkänns om föraren fysiskt hjälper
hunden eller om hunden under någon del av momentet bottnar. Föraren får hjälpa och stödja hunden
under momentet, men hunden måste visa att den kan simma 50 meter i sträck. Hunden får under inga
omständigheter tvingas framåt utan skall självmant kunna simma. Om hunden simmar med förare får
den ej riva eller klättra då blir momentet underkänt.

Uppläggning:
Sträckan ska simmas antingen som en längd 50 meter, eller 25 meter längd med vändning. Är föraren
i vattnet får denne gå eller simma tillsammans med hunden.

2. Hämta förare
Kommando: ”Mot land”
Utförande:
Hunden ska simma ut till sin förare, hämta denne och bogsera sin förare in till närmaste land.

Bedömning:
Momentet börjar när medhjälparen släpper hunden och slutar när hunden bogserat in föraren och
bottnar. Momentet är godkänt när hunden bogserat in föraren. Momentet är underkänt om hunden
klättrar på föraren eller om föraren fysiskt hjälper hunden. Föraren får kalla på hunden, stötta och
uppmuntra hunden under momentet.

Uppläggning:
Föraren ska simma ut ca 15 meter från land. Sträckan ska dock vara så lång att hunden får simma ca
15 meter. En medhjälpare på stranden håller i hunden och skickar denne när föraren är på plats. När
hunden kommer ut till föraren, ska denne ta tag i hunden (vid manke, skuldra eller bog) och kommendera mot land. Föraren ska vara passiv under bogseringen.

3. Hämta föremål
Kommando: Valfritt (t ex ”apport” eller ”hämta”)
Utförande:
Hund och förare befinner sig på land, föraren kastar ett föremål minst 10 meter ut i vattnet. Hunden
simmar ut och griper föremålet och för upp det på land.

Bedömning:
Momentet börjar när föraren kastar föremålet och slutar när hunden tagit upp föremålet på land.

Uppläggning:
Föraren får använda eget valfritt föremål, dock ej mat eller godis. Föraren får kalla på hunden,
stötta och uppmuntra hunden under momentet. Momentet är underkänt om föraren fysiskt hjälper
hunden eller går i vattnet.
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Startklass
1. Enkel apportering

Koeff 3

Kommando: ”apport” - ”loss”
Utförande:
Förare och hund i startrutan. Tävlingsledare tillhandahåller en apportbock av trä, som av föraren kastas minst 10 meter rakt ut från stranden. På kommando ska hunden simma ut till apporten, gripa den
och återvända till föraren och på kommando avlämna föremålet. Efter att hunden skickats får föraren
röra sig på hela tävlingsplatsen. Apporten avlämnas på land inom tävlingsplatsen.

Bedömning:
Momentet börjar när föraren kastar apporten och är slut när hunden lämnat apporten till föraren
på land. Om hunden trots extra kommando inte lämnar apporten till föraren, utan föraren själv får
plocka upp den från land kan högst betyg 5 ges.

Uppläggning:
På tävlingsledares order kastar föraren apporten minst 10 meter och inväntar därefter vidare order av
tävlingsledaren.

2. Sökapportering

Koeff 3

Kommando: ”sök apport” - ”loss”
Utförande :
Förare och hund i startrutan med ryggen mot vattnet. På tävlingsledares order ska ett föremål kastas
ut 15 meter i vattnet. Föremålet kastas ifrån brygga. Om brygga ej finns på tävlingsplatsen kastas föremålet från land. När föremålet landar i vattnet ska hund och förare vända sig mot vattnet och direkt
skicka hunden. Hunden ska lokalisera föremålet, hämta det och efter förnyat kommando avlämna
föremålet. Efter att hunden skickats får föraren röra sig på hela tävlingsplatsen. Apporten avlämnas
på land inom tävlingsplatsen.
Bedömning:
Momentet börjar när tävlingsledare ger order om och att föremålet kastats och är slut när hunden
avlämnat föremålet till föraren på land. Om hunden trots extra kommando inte lämnar föremålet till
föraren, utan föraren själv får plocka upp den från land kan högst betyg 5 ges.

Uppläggning:
1 st föremål av typ paddel eller dummy som kastas ut av figurant.
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3. Hämta figurant

Koeff 4

Kommandon: ”marsch”
Utförande:
Förare och hund i startrutan. En figurant ligger i vattnet 15 meter från land. Hunden ska på förarens
kommando simma ut och bogsera in figuranten till land. Efter att hunden skickats får föraren röra sig
på hela tävlingsplatsen.

Bedömning:
Momentet börjar när tävlingsledaren meddelar ”börja” och är slut när hunden bottnar tillsammans
med figuranten.

Uppläggning:
En figurant placeras 15 meter ut i vattnet. Figuranten ska plaska aktivt med händerna vid vattenytan
och successivt avta när hunden närmar sig. När hunden är framme hos figuranten ska händerna vara
under vattenytan. När hunden kommer fram till figuranten ska denne ta tag i hunden (vid manke,
skuldra eller bog). Figuranten ska vara passiv under bogseringen.

4. Bogsering av båt

Koeff 5

Kommandon: ”marsch” - ”apport” - ”mot land”
Utförande:
Förare och hund i startrutan. Båt med roddare och figurant befinner sig i vattnet på ett avstånd av
15 meter från land. På kommando från föraren ska hunden simma ut till båten och där erbjudas ett 3
meter långt rep som figuranten håller. Hunden ska gripa repet och bogsera in båten till land. Efter att
hunden skickats får föraren röra sig på hela tävlingsplatsen.

Bedömning:
Momentet börjar när tävlingsledaren meddelar ”börja” och är slut när hunden har bottenkänning. Vid
bedömning läggs vikt vid hur lång tid hunden använder innan bogsering påbörjas.

Uppläggning:
Båt, roddare och figurant placeras ut i vattnet. Roddaren ska ansvara för att båten under momentet
inte orsakar störning eller skada på hunden. Hänsyn tas vid hög sjö till båtens placering annars ska
båten placeras med fören inåt land. Figuranten ska plaska lätt med repet, vilket successivt avtar när
hunden närmar sig. När hunden är framme vid båten ska den bjudas repet.

5. Simma med förare

Koeff 3

Kommandon: ”fot” - ”mot land”
Utförande:
Förare och hund i startrutan. Hunden ska framföras vid förarens vänstra sida ut i vattnet där förare
och hund ska börja simma rakt ut. Hund och förare ska tillsammans simma 10 meter. Efter 10 meters
simning ska hunden på kommando vända upp mot land och bogsera in sin förare till land.
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Bedömning:
Momentet börjar när föraren kommenderar hunden och är slut när hund och förare bottnar. Förare
som hjälper hunden fysiskt under momentet kan inte godkännas, likaså om föraren under bogseringen hjälpsimmar eller att hunden under större delen av momentet håller längre avstånd än 1 meter
ifrån föraren eller position .

Uppläggning:
Förare och hund går tillsammans ut i vattnet och ska sedan simma 10 meter tillsammans. Sträckan
börjar mätas från det första simtaget som föraren tar. När uppvändning mot land skett tar föraren
tag i sin hund (vid manke, skuldra eller bog) och förblir sedan passiv.

6. Helhetsintryck

Koeff 2

Bedömning:
Bedömningen av kontakten börjar när ekipaget träder in på tävlingsplatsen fram till startrutan. Vid
bedömning av helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och hund såväl
under som mellan momenten. Hänsyn till hundens samarbetsvilja, arbetsglädje och intensitet ska
beaktas.

Godkänt 100-159,5 poäng
Uppflyttad 160-200 poäng
Max
200 poäng
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Öppenklass
1. Platsliggande i grupp

Koeff 2

Kommando: ”plats” eller handtecken - ”stanna kvar” - ”sitt/stå”
Utförande:
Tävlingsledaren placerar förare och hund i utgångsställning med ca 5 meters lucka och vända mot
vattnet ca 5 meter ifrån vattenlinjen. På tävlingsledarens order lägger förarna hundarna och på
förnyad order går förarna ner till vattenlinjen och stannar där vända mot och synliga för hundarna.
Hundarna ska kvarligga under 2 minuter utan att förflytta sig. När förarna lämnar hundarna får
kommandot ”stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order återgår förarna och ställer sig bredvid
hundarna, och på förnyad order beordras hunden i utgångsställning.

Bedömning:
Momentet börjar i och med att hundarna läggs och är slut när förarna återvänt till hundarna och på
tävlingsledarens order beordrat hundarna i utgångsställning. Hund som reser sig eller kryper mer än
3 gånger sin egen längd underkänns. Hund som sätter sig innan föraren kommenderat ”sitt” kan inte
ges högre betyg än 8. Hund som i övrigt förflyttar sig, kryper kortare bit än vad som ovan skrivits
eller gnäller, bör inte ges högre betyg än 8. Om momentet av tekniska fel måste göras om, får inte de
hundar som är vållande/delvållande till den inträffade störningen deltaga. Ej heller får de hundar som
oberoende av störningen redan åsamkat sig ett underkänt betyg deltaga. För de hundar som får deltaga gäller att betygssättning endast får påverkas av det som inträffar vid den förnyade utförandet.

Uppläggning:
Tid tas från det ögonblick då förarna intagit sina platser vid vattenlinjen. Momentet bör utföras med
minst tre hundar. Sedan förarna lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommando,
handtecken eller dylikt. Fel som hundarna begår, får inte rättas till i annat fall än vid uppenbar risk för
slagsmål hundar emellan eller om hund, som lämnat sin plats allvarligt stör andra hundar. I dylika fall
ger tävlingsledaren order om sådan hunds avhämtande, ej inkallning.

2. Enkel apportering

Koeff 2

Kommando: ”apport” - ”loss”
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning i startrutan. Tävlingsledare tillhandahåller en apportbock av trä,
som av föraren kastas minst 10 meter rakt ut från stranden. På kommando ska hunden simma ut till
apporten, gripa den och återvända till föraren och på kommando avlämna föremålet. När hunden har
skickats får föraren röra sig fritt inom startrutan. Apporten ska avlämnas med hunden i utgångsställning.

Bedömning:
Momentet börjar när föraren kastar apporten och är slut när hunden lämnat apporten.

Uppläggning:
På tävlingsledares order kastar föraren apporten minst 10 meter och inväntar därefter vidare order av
tävlingsledaren.
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3. Repföring - bogsering av båt

Koeff 5

Kommandon: ”apport” - ”marsch” - ”mot land”
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning i startrutan. En båt med roddare och figurant befinner sig i vattnet
på ett avstånd av ca 20 meter ifrån land. På kommando ska hunden gripa ena änden av ett 3 meter
långt rep. Hunden ska självmant gripa repet och påbörja repföringen ut till båten med figuranten
som mottagare. Figuranten ska gripa tag i repet när hunden kommer fram inom räckhåll och hunden
bogserar båten in till land.

Bedömning:
Momentet börjar när tävlingsledaren meddelar ”börja” och är slut när hunden med repet i munnen
har framtassarna på land. Förare som hjälper hunden i gripandet med att stoppa in repet i hundens
mun underkänns i momentet.

Uppläggning:
Båt, roddare och figurant placeras ut i vattnet. Roddaren ska ansvara för att båten under momentet
inte orsakar störning eller skada på hunden. Hänsyn tas vid hög sjö till båtens placering annars ska
båten placeras med fören inåt land.

4. Undervattensapportering

Koeff 3

Kommando: ”apport” - ”loss”
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning i startrutan. Ett föremål tillhandahålles av tävlingsledaren. På
order av tävlingsledaren lämnar föraren hunden i startrutan och går ut i vattnet och placerar apportföremålet på anvisad plats. Föraren återvänder till hunden. På kommando från föraren ska hunden
lokalisera föremålet, hämta och avlämna det fritt till föraren. När hunden har skickats får föraren röra
sig fritt inom startrutan. Hunden har 1 minut på sig att hitta föremålet.

Bedömning:
Momentet startar när föraren lämnar hunden för att lägga ut föremålet och är slut när hunden
avlämnat föremålet till föraren. Hund som ej sitter kvar medan föraren lägger ut föremålet ges högst
betyg 8, lämnar hunden sin plats mer än ca 1 meter underkänns den.

Uppläggning:
Tävlingsledare ska se till att djupförhållandet inte överstiger 40 cm på den plats som förarna ska
släppa föremålet. Hund som inte sitter kvar medan föraren lägger ut föremålet ska inta utgångsställning innan den sänds.
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5. Enkel livbojföring

Koeff 4

Kommando: ”apport” - ”marsch”
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning i startrutan. En figurant finns i vattnet 20 meter från land. På
land vid föraren finns en livboj försedd med ett ca 3 meter långt rep fästat i bojen. På kommando
från föraren ska hunden gripa repet och påbörja livbojföringen ut till figuranten. När hunden har
skickats får föraren röra sig fritt inom startrutan. När hunden kommer fram till figuranten ska denne
gripa tag om livbojen och låta sig passivt bogseras till land. När hunden bottnar ska föraren gå i
vattnet och hjälpa figuranten upp på land.

Bedömning:
Momentet startar när tävlingsledaren säger ”börja” och är slut när hund, förare och figurant är
samlade på land. Förare som hjälper hunden i gripandet med att stoppa in repet i hundens mun
underkänns i momentet.
Om hunden när den bottnar väljer att lämna livbojen i vattnet görs inget poängavdrag.

Uppläggning:
En figurant placeras ut ca 20 meter i vattnet. Tävlingsledaren tillhandhåller en livboj försedd med ett
ca 3 meter långt rep. Den tävlande får själv placera ut bojen (ej i vattnet).

6. Simma med förare

Koeff 3

Kommando: ”fot” - ”mot land”
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning i startrutan. Hunden ska framföras i ”fritt följ” (hunden ska föras
på vänster sida) ut i vattnet där förare och hund tillsammans simmar 10 meter rakt ut för att därefter
vinkla höger eller vänster och simma 5 meter varpå vinkling sker utåt, ekipaget simmar ytterligare 10
meter. Sedan ska hunden på kommando vända upp mot land och bogsera in sin förare till land. När
hunden bottnar ska den föras i ”fritt följ” till startrutan och intaga utgångsställning.

Bedömning:
Momentet startar när föraren kommenderar hunden ”fot” på stranden och är slut vid utgångsställning i startrutan på land. Förare som hjälper hunden fysiskt under momentet kan inte godkännas,
likaså om föraren under bogseringen hjälpsimmar eller att hunden under större delen av momentet
följer föraren på ett längre avstånd än 1 meter.

Uppläggning:
Förare och hund i utgångsställning i startruta. Tävlingsledaren ger signal för vinklarna och när bogsering ska starta. Sträckan börjar mätas från det första simtaget som föraren tar. När uppvändning mot
land skett tar föraren tag i sin hund (vid manke, skuldra eller bog) och förblir sedan passiv.

7. Helhetsintryck

Koeff 1

Bedömning:
Vid bedömning av helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund
såväl under som mellan momenten. Hänsyn till hundens samarbetsvilja, arbetsglädje och intensitet
ska beaktas.

Godkänt 100-159,5 poäng
Uppflyttad 160-200 poäng
Max
200 poäng
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Elitklass
1. Apportering från brygga

Koeff 3

Kommando: ”apport” - ”loss”
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning på startplats som ska vara brygga alternativt båt. Tävlingsledare
till-handahåller en apportbock som av föraren ska kastas minst 10 meter ut i vattnet. På kommando
från föraren ska hunden hoppa från bryggan alternativt båten, hämta apporten och på kommando
avlämna denna till föraren som under tiden hunden simmar, förflyttat sig till land. Apporten ska
avlämnas i utgångsställning inom startrutan på stranden.

Bedömning:
Momentet börjar när föraren kastar apporten och är slut då hunden har avlämnat apporten.

Uppläggning:
På tävlingsledarens order kastar föraren apporten minst 10 meter och inväntar därefter vidare order
av tävlingsledaren.

2. ”Budföring” i vatten

Koeff 4

Kommando: ”Hopp” - ”marsch” - ”apport” - ”hit” - ”mot land”
Utförande:
Hund och förare sitter tillsammans med roddare i en båt 15 meter från en figurant. Figuranten placeras ut på brygga eller i vattnet i samband med att båten ros ut och har ett rep på 3 meter. Hunden
hoppar på kommando från föraren och simmar till figurant för att greppa repet som erbjuds. Föraren
kallar in sin hund som simmar tillbaka till båten med repet. Vid båten tar föraren emot repet och
kommenderar hunden att dra in båten till land.

Bedömning:
Momentet startar när tävlingsledaren meddelar ”börja”.
Momentet är slut när hunden bottnar.
Premieras ett bra samarbete mellan förare och hund med vikt på åtlydnad av sändning och inkallning.
Förare som fysiskt hjälper håller i eller på annat sätt hjälper sin hund ges betyg 0.
Förare som under momentet vid något tillfälle faller i vattnet anses momentet ej godkänt och ger
betyg 0.

Uppläggning:
Då figuranten står i vattnet ska hunden inte bottna vid figuranten.
Föraren ger samtliga kommandon, figuranten erbjuder endast ett rep och är tyst.
När bogsering påbörjats kan figuranten gå tillbaka till land.
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3. Riktad apportering

Koeff 5

Kommando: ”apport” - ”höger/vänster” och/eller handtecken - ”loss”
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning i startrutan. Förare och hund ser när 2 st likadana föremål placeras i vattnet ca 15 meter från land och med ca 15 meters inbördes avstånd. På kommando ska hunden
hämta föremålen i den ordning som tävlingsledaren meddelar. Hunden ska hämta föremålen ett i
taget. Hunden får avlämna föremål nummer 1 fritt medan föremål nummer 2 ska avlämnas till föraren
i utgångsställning och på kommando i startrutan.

Bedömning :
Momentet börjar när tävlingsledaren meddelar ”kommendera höger/vänster” och är slut när hunden
avlämnat sista apporten till föraren. Vid bedömning ska stor vikt fästas i hur väl hunden låter sig
dirigeras. Hund som tar föremålen i fel ordning underkänns.
Uppläggning:
2 st lika föremål av typ paddel eller dummy placeras ut av tävlingsledaren med hjälp av figurant
alternativt om förhållandena är sådana kan båt med roddare användas. Domare och tävlingsledare
avgör gemensamt hämtningsordningen vilket kan variera mellan ekipagen beroende av tex. vindförhållanden. När föraren är klar meddelar tävlingsledaren vilket föremål som ska hämtas först (höger
eller vänster).
Föraren ska från startrutan dirigera hunden till rätt föremål och får först efter att hunden gripit
föremål nummer 1 förflytta sig på land för att mottaga föremålet. När hunden skickas till föremål
nummer 2 får förare och hund förflytta sig på land, dock ej utanför tävlingsområdet.
Föremål nummer 2 ska avlämnas i startrutan. Föraren får ge hunden riktningsanvisning med kommando och/eller handtecken när hunden skickas. Förarens kommandon sker på tävlingsledarens order
för avlämnandet av sista föremålet.

4. Undervattensapportering

Koeff 3

Kommando: ”apport” - ”loss”
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning i startrutan. Förare och hund ser när funktionär placerar ut föremålet i vattnet på anvisad plats. På kommando från föraren ska hunden lokalisera föremålet, hämta
och avlämna föremålet till föraren i utgångsställning efter kommando. Hunden har 1 minut på sig att
hitta föremålet.

Bedömning:
Momentet startar när tävlingsledaren säger ”börja” och är slut när hunden avlämnat föremålet till
föraren.

Uppläggning:
Tävlingsledaren ska se till att djupförhållandet inte överstiger 40 cm på den plats där föremålet
släpps.
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5. Riktad livbojföring

Koeff 5

Kommando: ”apport” - ”marsch” - ”marsch” - ”höger/vänster” och/eller handtecken
Utförande:
Förare och hund i utgångsställning i startrutan. 2 figuranter placeras i vattnet 20 meter från land
och med ett inbördes avstånd av 15 meter. På land finns en livboj med ett 3 meter långt rep fästat i
livbojen. Repet erbjuds av föraren.
På kommando från föraren ska hunden gripa repet och påbörja livbojföringen ut till den figurant som
tävlingsledaren meddelar att hunden ska hämta först. När hunden kommer fram till första figuranten
ska denne gripa tag om livbojen och låta sig passivt bogseras till land.
Först när hunden bottnar får föraren flytta sig från utgångsställningen och hjälpa första figuranten
upp på land och sedan sända hunden till den andra figuranten. När hunden åter bottnar ska föraren
även hjälpa den andra figuranten upp på land. Om hunden när den bottnar andra gången väljer att
lämna livbojen i vattnet görs inget poängavdrag. Hund som hämtar figuranterna i fel ordning underkänns i momentet.

Bedömning:
Momentet startar när föraren kommenderar hunden ”apport” och är slut när den andre figuranten
kommer upp på land. Vid bedömning ska stor vikt fästas i hur väl hunden låter sig dirigeras. Förare
och hund får välja att mellan figuranterna gå upp på land, dock får ej föraren då gå i vattnet vid
sändande till andra figurant. Föraren ska efter att hjälpt upp figurant ett på land kvarstanna på land
tills hunden bogserat in figurant två.

Uppläggning:
2 figuranter placeras ut i vattnet. Tävlingsledaren tillhandahåller en livboj försedd med ett ca 3 meter
långt rep. Den tävlande får själv placera ut livbojen (ej i vattnet). Domare och tävlingsledare lottar
hämtningsordningen. När föraren är klar meddelar tävlingsledaren vilken figurant som ska hämtas
först. Hunden har max 1 minut på sig att påbörja respektive livräddning (2st).

6. Hopp från båt - livräddning av man överbord

Koeff 3

Kommando: ”hopp” - ”stanna” - ”fot” - ”apport” - ”fot” - ”mot land”
Utförande:
Förare och hund befinner sig i båten tillsammans med roddare, ca 20 meter från stranden. Förare
och hund sitter i aktern. Figurant placeras ut i linje med båten på 15 meters avstånd från stranden.
Figuranten ligger passiv. Föraren kastar en livboj i vattnet. Båten fortsätter sin färd i samma riktning
(utåt). Efter ytterligare 10 meter ges hunden kommando att hoppa från båten och invänta föraren
som fritt hoppar i vattnet. Därefter simmar föraren och hunden tillsammans till livbojen där hunden
greppar repet. Förare och hund simmar vidare till figuranten. Framme hos figuranten greppar figurant
och förare livbojen. Båda låter sig passivt bogseras in till land.

Bedömning:
Momentet startar när tävlingsledaren säger ”boj i” och är slut när hunden bottnar. Hund som större
del av momentet håller avståndet större än 1 meter under simningen underkänns i momentet. Hund
som förbrukat större delen av maxtiden bör ges betygsavdrag.
Stor vikt läggs vid stabilitet hos hunden, samarbetet med föraren, vilja att gå direkt mot figurant och
målmedvetenhet i bogseringen.
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Vid ogynnsamma väderleksförhållanden kan livbojen flytta sig från position. Livbojen ska sökas upp
av ekipaget men om livbojen når figuranten innan ekipaget hunnit hämta upp den på vägen mot figurant, tar figurant tag i bojen och håller kvar den tills ekipage nått figurant med boj. Därefter fortsätter
momentet. Om förare landar i vattnet innan hunden, underkänns momentet.

Uppläggning:
Figurant placeras i vattnet på 15 m avstånd från stranden. Förare och hund ros ut i vattnet av roddaren till ca 20 meter. Båten ska ha en färdriktning ut från land Hunden ska vara placerad på rampen.
Fram till att momentet påbörjas får föraren hålla i sin hund för säker transport. När hund och förare
kommer fram till figuranten ska figurant och förare ta tag i livbojen. Föraren och Figuranten ska vara
passiva under bogseringen. Om så krävs vis ex hårt väder kan livbojen fästas i ett rep för att hålla det
på plats inom tävlingsplatsen.

7. Helhetsintryck

Koeff 2

Vid bedömning av helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund
såväl under som mellan momenten. Hänsyn till hundens samarbetsvilja, arbetsglädje och intensitet
ska beaktas.

Godkänt 125-199,5 poäng,
Cert 200-250 poäng,
Max 250 poäng
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Bilaga 1

till Svenska Newfoundlandshundklubbens Vattenprovsregler
Regler för genomförande av Svenskt Mästerskap i Vattenprov (SM) 2017-01-01 - 2021-12-31
Mästerskapet genomförs som en enskild tävling och enligt SNK:s regelverk för Elitklass, med följande
tillägg:
1:a momentet ”Apport från brygga”. Momentet måste utföras från brygga.
SM ska bedömas av två domare i elitklass med öppen bedömning av minst 1 (en) domare.
Berättigade att anmäla till svenskt mästerskap SM är svenskägd hund , som under kvalificeringsperioden, vilket omfattar tiden från utgången av anmälningstiden för föregående års SM till anmälningstidens utgång för innevarande års SM, erhållit minst godkänt resultat i Elitklass. Denna punkt
kan justeras under tävlingsperioden av SNK.
Certifikat kan ej erhållas vid SM.

Bilaga 2

till Svenska Newfoundlandshundklubbens Vattenprovsregler
Regler för erhållande av Svenskt Vattenprovschampionat återfinns i Svenska Kennelklubbens Utställnings- och championatregler.

- 27 -

Egna anteckningar
...................................................
...................................................
..................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
..................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

