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Kommentarer till ny remiss A och B prov Retriever inför 2022. 

Med få undantag har alla remissinstanser och en del medlemmar svarat på remissen om nya regler 

för jaktprov inför 2022. Svarstiden var satt till den sista april 2018 och sedan dess har 

Regelrevideringskommittén (RRK) arbetat med inkomna svar och förslag. Vid vårt möte den 14 och 

15 juli enades vi om ett något reviderat förslag enligt de mål som sattes tidigt och de inkomna svaren 

på remiss nummer 1. Ett regelverk är också en ”fingervisning” till ägare/förare om hundars normala 

mognadsprocess. 

Detta brev kompletterar de utkast och remisser som bifogas. Remisserna går till de avdelningar och 

rasklubbar inom SSRK som är berörda. 

Svar på denna remiss önskas per den 31 januari 2019. 

A prov: 

Målet med justerade regler för A prov var ju fortsatt koppling till de internationella regelverk som 

ligger i botten, det vill säga FCI och det Engelska sättet att bedöma hundar på A prov. 

Nedan kommentarer till vårt förslag och i en del fall våra tankar bakom vårt ställningstagande. 

 Ändra namn från Kkl till Ökl A upplevs positivt av alla instanser. Klubben anser att Ökl A ger 

en bättre bild av provformen och kanske något högre status på tagna meriter. 

 Inträdeskrav Ökl A har justerats enligt remissvaren, där en stor del av svaren vill ta bort 

kopplingen mellan A och B prov. Vårt nya förslag öppnar upp för två vägar till start i Ökl A. 

RRK anser dock att hundar ska vara mogna för start på A prov och tittar vi på senaste året 

och åldersfördelningen på startande hundar är det 3 hundar av 106 som är precis under 24 

månader. Vi anser därför att ålderskravet på 24 månader är befogat och välgrundat. 

Ålder < 2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6> år 

Antal 3 27 22 30 14 9 

 

 

 

 



 Antal hundar per prov, Ökl A kvarstår 3 + 1. RRK vill att klassen som är förberedande för Ekl 

ska innehålla de delar som ingår i den högre klassen, men i mindre omfattning. I Ekl har vi 

behållit min 10 hundar, men justerad anledningen till ”möjlighet att dela ut Cert”. Detta 

betyder att kravet på Stambokföring är borttaget och prov kan genomföras med mindre 

startfält och givetvis kan i dessa fall också erhållna meriter stambokföras dock bara 

kvalitetspris. Ekl är ju i grunden en konkurrensbedömning och fler hundar ger 

förhoppningsvis bättre kvalité. 

 RRK har valt att behålla de nya prisvalörerna på A prov för att harmonisera genom hela 

verksamheten. 

 Nuvarande regelverk kan uppfattas som negativt då bara fel av olika grad specificeras, vi har 

därför lagt till ”Förtjänster” efter önskemål i remissvaren.  

 Vi har även anpassat och ändrat förklaring på First Dog Failure och lagt till en förklaring till 

hur man bedömer ”Hård Mun”, detta är justerat enligt FCI och KKC. 

 Fallande Cert upplevs positivt och finns kvar. 

 Medlemskap på både hundägare och förare upplevs positivt och finns därför kvar. 

 RRK har valt att inte hantera önskemål om speciella vattenprov för Ekl, inte heller flera 

klasser på A prov och att placera hundar i Ökl. 

B prov: 

SSRK: s regler för B prov engagerar verkligen en mycket stor del av vår organisation och det är väl 

ganska självklart då denna provform går att nyttja i hela landet, även där regelrätt jakt på levande vilt 

inte är möjlig för A prov. B proven är fortfarande vårt största och mest använda avelsinstrument. 

Tidigt i revideringsprocessen satte vi även upp mål för dessa provformer och det handlar om att ha 

ett regelverk som klarar de låsningsperioder på 5 år som SKK har stipulerat. Det nya förslaget ska 

alltså läsas med denna inställning. RRK har utformat kraven men försökt att lämna detaljstyrning till 

Anvisningar, där vi efterhand, om det visar sig behövas, själva kan justera eventuella misstag. 

Nedan RRK: s kommentarer till den nya remissen. 

 Medlemskap på både hundägare och förare upplevs positivt och finns därför kvar. 

 12 månader upplevs som positivt av de flesta remissinstanser. Ett prov är en större 

påfrestning på hundarna än många inser.  

 Angående förslag om meriter för svenskregistrerade hundar och att de ska vara tagna på vilt i 

Nkl och att 1 merit ska vara tagen i Sverige för Ökl, känner och anser vi att klubben 

samtycker. En stor majoritet anser att den svenska populationen till största delen ska 

utvärderas i sitt hemland. 

 Det Praktiskt provet är tillagt enligt önskemål från remissinstanserna, men tydliggjort och 

specificerat på ett bättre sätt.  

 Koppel i Nkl. RRK väljer att ta bort meningen om koppel i passivitet i Nkl på grund av att 

bland annat åldern för start är höjd till 12 månader och inträde till Ökl A samt att kommittén 

vill hänskjuta detta till Anvisningarna. 

 Arbeta ”samtidigt med” ändrat till tidigare skrivning. 

 Antal apporter och skott, det är upp till domare att använda det antal som behövs för att få 

en fullständig bedömning. Rekommendationer kommer i Anvisningar. 

 Remissinstanserna är med några undantag eniga om alternativ 2 i Ekl, dvs. ingen 

konkurrensbedömning utan lika dagens sätt att kvalificera sig för ett championat. 

 Dispens att utesluta vatten i Ekl är justerat till möjlighet att ”då de yttre omständigheterna 

förändras drastiskt” kan dispens ges i undantagsfall och måste förklaras i Anvisningar. 



 Antal egenskaper som är minskade till 7 i ställer för 14 uppfattas positivt och kommer 

således att vara kvar. 

 Särskilt prov, provformen fyller idag ingen funktion. Alla, både avdelningar och rasklubbar 

kan arrangera ordinarie prov fullt ut och skillnaden mellan ordinarie och särskilt prov har 

suddats ut. Idag kan ett prov läggas in med 2 veckors framförhållning Detta kommer att 

hanteras i Anvisningar. 

 RRK har valt att inte hantera önskemål om borttagande av dummies och nya klasser i B 

provverksamheten 

Championatsregler för Retriever. 

De justeringar som är gjorda i championatsreglerna är förhållandevis små. 

 Kompletterat med A provs merit till Jaktprovschampionatet (SEJPC och SE(JP)CH) 

 Justerat namnet på Jaktchampionatet till en mer Internationellt gångbar titel ”Svensk Field 

Trail Champion” (SEFTCH) 

För RRK 

Sören Swärdh, ordförande 

 


