Välkommen till
Mellansvenska Vorstehklubben

En introduktion för dig som har din
första fågelhund eller inte tidigare
deltagit på jaktprov eller utställningar
Hur blir man medlem?
Skicka ett mail till medlemsregister@telia.com
Ange namn, adress och telefonnummer
samt namn på övriga i familjen som vill
bli medlemmar. Ange också vilken ras
du har så att vårt medlemsregister blir
komplett.
Därefter skickar vi en inbetalningsavi
och ett medlemsnummer till dig.

Vi önskar dig välkommen som medlem och ser fram mot att möta dig och
din hund på våra utställningar och jaktprov. Detta är en introduktion för
dig som har din första fågelhund eller inte tidigare deltagit på jaktprov
eller utställningar. Våra prov är till för att ge både dig och din hund
möjlighet att träna och tävla på de områden som våra hundar är
specialister. Dessutom kommer du att träffa många erfarna hundförare
som gärna bidrar med tips och råd för hur du ska få mest möjlig glädje av
samarbetet mellan dig och din stående fågelhund.
Mer information hittar du på Vostehklubbens hemsida http://www.vorsteh.se och Mellansvenska Vostehklubbens hemsida http://www.msvk.se

Medlemsavgiften är 375 kronor per
kalenderår för fullbetalande medlem och
100 kronor för familjemedlem.
Medlemsavgiften betalas till bankgiro
856-4056, Svenska Vorstehklubben.
Kom ihåg att ange OCR-koden som står
på inbetalningsavin.

1

Aliquam dolor.
Om Svenska Vorstehklubben (SVK)
Svenska Vorstehklubben startades 1917 och är en av
landets äldsta specialklubbar. Klubbens ändamål är att
främja aveln av mentalt sunda, jaktligt och exteriört
fullgoda hundar, samt verka för utveckling av dressyr och
allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av de raser som finns i
klubben.

Avdelningarna anordnar förutom kurser även
utställningar, mental typbeskrivning, viltspårprov, jaktprov
som omfattar fält-, vatten och apportarbete. Förutom
jaktprov anordnas även årligen ett fullbruksprov där
tyngdpunkten ligger på hundens allsidiga
jaktegenskaper. signatur

Medlemskap i SVK ger dig de bästa förutsättningarna att
få en bra hund och att bli en duktig hundförare. För att du
och din hund ska fungera bra tillsammans och för att få
ut mesta möjliga glädje av din hund, krävs både
utbildning och kunskap.

I medlemstidningen, Svensk Vorsteh, finns artiklar om
våra raser, avel, träningstips och reportage från
klubbensaktiviteter. Där hittar du också uppgifter om
moderklubbens och de olika lokalavdelningarnas
funktionärer och lokalavdelningarnas aktiviteter.

Lorem Ipsum

När kan man börja träna? Och hur
börjar man träna sin valp?
En bra träning är också att låta valpen bära en liten
dummy i munnen en kort stund.

Du kan börja leka och träna med din hund så fort du har
kommit hem med din valp. I början ska det naturligtvis
bara vara en lek och ett sätt för dig och hunden att lära
känna varandra.

Att lära hunden att sitta kvar medan du går undan några
meter för att sedan kalla in den är också en bra träning i
början.

En rolig lek för hunden är att fästa en fågelvinge i ett
snöre på en stång och släpa vingen längs marken framför
valpen. De flesta stående hundar visar anlag att stå för
vingen redan från början.

Kom ihåg att vara generös med beröm och kom ihåg att
det bara är en lek.
När hunden blir 8 – 10 månader rekommenderar vi att du
anmäler dig till en kurs för stående fågelhundar. Där kan
din hund lära sig grunderna i sitt eget tempo och du kan
utvecklas i din roll som hundförare.

Inkallning är något av de första sakerna din hund bör lära
sig. Ge mycket beröm! Att komma till dig när du kallar på
den ska vara det roligaste som finns.

Utställning
På utställningen visar du upp din hund och kan vinna priser och andra utmärkelser. Du får också chansen att träffa andra
hundintresserade, och du som är uppfödare kan få vägledning vid avel.
Här är en länk till en skrift som beskriver regler och bedömning och ger dig några goda råd på vägen.
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Hundutstallning-T11.pdf
Anmälan till utställning - http://www.vorsteh.se/utstallning.html
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Jaktprov

Regler vid utställning/jaktprov

När din hund är tio månader kan du börja delta på prov och
tävlar då i ungdomsklass (Ukl). Att delta på prov är ett bra sätt
att få ett kunnigt omdöme om din hunds prestationer. Men ännu
viktigare är att du får många värdefulla tips och råd om hur du
och din hund kan utvecklas vidare.
Domarna är alltid hjälpsamma och på proven träffar du också
många erfarna hundförare.
Det finns olika typer av jaktprov för olika typer av fågelhundar.
Alla är arbetsprov för att se om hunden klarar av en viss uppgift.
Hundar som deltar används ofta vid jakt. Denna information
nedan gäller jaktprov för raser tillhörande Svenska
Vorstehklubben.

Vilka prov kan jag delta på?

Detta är ett sammandrag av reglerna. Mer
information finns på SVKs hemsida.

Ansvar
Hundägare eller ombud ansvarar under pågående
utställning, prov eller tävling enligt lagen om tillsyn
över hundar och katter. Utställare, prov- eller
tävlingsdeltagare har ansvar 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.
Aga av hund är förbjuden.

ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på
officiella utställningar, prov eller tävling. IDmärkningen kan ske genom tatuering eller genom
implantat av microchip. Detta ska normalt vara
gjort när du hämtar hem din valp.

Program för årets prov finns på http://www.vorsteh.se/kmprogram.html

Hur man anmäler sig till ett prov
Man går in på SVKs hemsida under fliken:

Vaccination

Anmälan - http://www.vorsteh.se/kmanmalanprov.html

Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt
följande:

Där finns en länk till en Egenskapsblankett som du ska ladda
ner och fylla i. Egenskapsblanketten ska skickas tillsammans
med anmälan och du laddar upp den ifyllda blanketten i en
särskild ruta på anmälningsblanketten. Detta gör man för att
underlätta arbetet för domare och de som redovisar resultat.

Hund under ett år: Vid lägst tio veckors ålder.
Hund över ett år: Ska vara vaccinerad vid lägst tio
månaders ålder och inte vara utförd för mer än
fyra år sedan.

Vid jaktprov finns följande klasser
För att få starta på jaktprov ska hunden vara minst 10 månader.
Unghundsklass (UKL): Hundar som är yngre än 24 månader

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst
fjorton dagar före prov-, tävlings- och/eller
utställningsdagen.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande
hundar dessutom är vaccinerade mot
parvovirusinfektion och parainfluensa
(kennelhosta).

Öppen klass (ÖKL): Hundar som äldre än 24 månader och
som har högst ett 1:a pris i ÖKL
Elitklass (EKL): Hundar som fått två 1:a pris ÖKL, eller ett 1:a
pris ÖKL med fältbetyg 8 eller högre.
Hund får starta i EKL i eftersöksgrenar utan krav på att
dessförinnan ha fått pris i ÖKL. Speciella regler gäller för hundar
som deltagit i prov utomlands.

Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges
generell dispens för att delta vid prov, tävling eller
utställning. För deltagande vid utställning och
exteriörbeskrivning krävs ett intyg att hunden haft
två normalt utvecklade och belägna testiklar före
operationen. Intyget ska vara utfärdat före
kastrationen men efter 6 månaders ålder.
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.
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Hur går ett prov till och vad är det
man bedömer?
Hundarna provas i tre olika grenar och proven ska i
möjligaste mån likna jakt:
•
•
•

Fältarbete med apport
Vattenapport
Släpspår med apport

Vattenapport och släpspår med apport kallas med ett
gemensamt namn eftersöksgrenarna
Hunden ska genomföra alla tre grenar och
bedömningen sker samlat för att alla tre delgrenarna.
Det finns två olika typer av prov:
Odelat prov där alla tre delgrenar genomförs vid ett
och samma provtillfälle
Delat prov där eftersöksgrenar och fältarbete med
apport genomförs vid olika tillfällen.

Betyg vid prov
Helhetsintrycket av hundens arbete är avgörande vid
betygssättningen och alltför stor vikt ska inte läggas vid
tillfälligt begångna fel.
Betyg sätts för varje provgren med betyg 4 – 10 eller ”ej
godkänd” (eg).
Hund som under fältarbetet inte kommit för fågel ges
omdömet “ej för fågel” (eff).
För godkänd prestation ska man ha lägst betyg 4 och
hund som inte fått lägst betyg 4 i samtliga provgrenar kan
inte tilldelas pris.
Betyget för varje provgren multipliceras med det tal som
anges nedan och värdena summeras för alla tre
provgrenar till en totalpoäng.

Så här räknar man ut poängen
1. Fältarbete:

betyget x 10

Max 100 poäng

Man kan göra flera eftersöksprov under ett år och det
bästa resultatet får tillgodoräknas vid sammanräkning
av totalpoängen vid delade fältprov under samma
kalenderår.

2. Vattenarbete:

betyget x 5

Max 50 poäng

3. Släpspårsarbete:

betyget x 3

Max 30 poäng

4. Apportarbete:

betyget x 2

Max 20 poäng

Resultat i eftersöksgrenar vid delat prov får inte
tillgodoräknas vid odelat prov, men resultat i
eftersöksgrenar vid odelat prov får tillgodoräknas vid
delat prov.

Priser vid fältprov

I UKL kan resultat i eftersöksgrenar tillgodoräknas vid
delat prov oberoende av när provet i eftersöksgrenarna
genomförts. I Ökl och Ekl får resultat i eftersöksgrenar
tillgodoräknas vid delat prov när provet i
eftersöksgrenarna genomförts samma kalenderår.

Tredjepris: minst 80 poäng

Förstapris: minst 160 poäng och lägst betyg 7 i fältarbete
Andrapris: minst 120 poäng och lägst betyg 5 i fältarbete

Fältprov som genomförs under tiden 1/1 - 30/6 får bara
sammanräknas med resultat från eftersöksgrenar som
genomförts senast den 30/8 under samma kalenderår.
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Vad krävs vid fält- och
apportarbete?
Hunden provas som stående fågelhund vid prov på ripa,
fält- eller skogsfågel. Men annan jaktbar fågel kan̊
godkännas.
Hundarna provas parvis, men kan provas en och en i
exempelvis i täckt terräng eller vid dimma.
Ingen annan teknisk utrustning än pingla, halsband
och/eller täcke får användas. Man får alltså inte
använda pejl vid prov.
För fältbetyg 4 ska hunden ska provas under minst 20
minuter, för fältbetyg 5 minst 30 minuter och för
fältbetyg 7 och däröver minst 60 minuter. Så snart
domaren bedömer att en hund inte kommer att kunna
godkännas har domaren rätt att avbryta.

Unghundsklass UKL
I UKL ska särskilt värdesättas tidigt utvecklade och
arbetsvilliga hundar med god jaktlust och goda
jaktanlag. Eventuella brister i dressyren får inte i
nämnvärd grad påverka betygsättningen av
helhetsintrycket. I UKL behöver fågel inte fällas men i
jaktbar situation ska skott lossas i samband med stånd
och resning eller flog. Domaren avgör om situationen är
jaktbar. Betyget påverkas inte av huruvida fågel fälls
eller inte.

Öppen klass ÖKL och Elitklass EKL
I ÖKL och EKL ska skott ha lossats i samband med
stånd och resning eller flog för att hunden ska kunna
godkännas. Vidare bör fågel vara fälld i samband med
stånd och resning. Hunden ska ha minst två
fågeltagningar för att betyg 8 eller högre ska kunna
sättas på fältarbetet.
Hundens förmåga att under rådande förhållanden finna
och behandla vilt liksom dess allmänna jaktegenskaper
ska noga uppmärksammas. Hunden ska i sitt sök och
övriga arbete föras utan onödiga kommandon eller
visselsignaler och den ska villigt låta sig dirigeras.
Söket och farten ska vara anpassade efter rådande
vind- och terrängförhållanden. Marken ska avsökas väl.
Inget vilt som hunden provas på bör förbigås inom
avsökt terräng. Ihållande rotning ger sänkt betyg.
Vid bedömningen ska särskild vikt fästas vid att hunden
självständigt funnit fågel och spontant fattat stånd, samt
att hunden på förarens kommando efter domarens
order, frimodigt avancerat och rest fågel.

I samband med stånd och avance ska skott ha lossats och
om möjligt fågel ha fällts. Löpande fågel ska hunden följa
bestämt och villigt. Ovilja att resa fågel medför sänkt
betyg.
Under avancen får föraren inte beröra hunden, och
hunden ska efter förarens kommando självständigt resa
fågeln. Då hund fattat stånd, eller rusar efter vilt, ska den
andra hunden i paret vara lös och får inte kopplas förrän
på domarens tillsägelse.
Om hund som fattat stånd är skymd för domare och förare
räknas det hunden till förtjänst om den rapporterar eller
kan avlockas från stånd.
Vid prov på skogsfågel räknas det hunden till förtjänst om
den står för löpa och inväntar föraren.
Hund bör sekundera partner som fattat stånd eller ska av
föraren kunna förmås att respektera partnerns stånd.
Hund får inte "stjäla stånd" eller gå förbi partner och stöta
vilt.
I flog, skott och fall ska hunden förhålla sig lugn och får
inte rusa efter fågel.

Vad gäller vid apport?
Hunden ska på förarens kommando säkert och snabbt
apportera fällt vilt och hämta det till föraren. Spontan
apportering av fallvilt under pågående prov räknas hunden
till godo.
Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter villebrådets
tyngd och art ska observeras. Hundens apportgrepp får
inte vara sådant att det skadar viltet.
Fälld fågel ska apporteras om det är möjligt. Blir inte fågel
fälld ska kastapport utföras om möjligt i nära anslutning till
flog och skott. Hunden ska då vara lös och sitta ca 2
meter vid sidan av föraren.
Fågelns nedslagsplats ska i ÖKL och EKL vara skymd för
hund och förare. Olydnad före apportkommando belastar
fältbetyget.
Hund som envist förföljer oskadat vilt, eller ren och
andra tamdjur, bör uteslutas. Bedömningen ska vara
mildast i UKL och hårdast i EKL.
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Vad krävs vid vattenarbete?
Hundens vattenpassion samt dess förmåga att arbeta
och apportera i vatten ska provas. Vid startplatsen ska
domaren meddela föraren provområdets gränser.
Hunden ska på förarens kommando raskt och villigt gå i
vattnet. Hunden ska rätta apportgreppet efter
villebrådets tyngd och art och ta det till föraren.
Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar viltet.

Unghundsklass UKL
I UKL utförs vattenarbetet på öppet vatten med en
utkastad fågel. Skott avlossas inte. Vattendjupet ska
vara sådant att hunden måste simma minst halva
sträckan.

Öppen klass ÖKL
I ÖKL utförs vattenarbetet genom eftersök och
apportering av en fågel som kastas i vass eller annan
döljande vegetation omedelbart efter skott. Själva
utkastet ska vara högt så att hunden har möjlighet att se
den. Fågeln ska kastas ca 40-60 meter från stranden
beroende på provplatsen och vattentemperaturen.
Vattendjupet ska vara sådant att hunden måste simma
minst halva sträckan. Hunden ska sitta okopplad vid
sidan av föraren och förhålla sig lugn i skott och kast.
Hund som går i skott eller kast kan inte få högsta betyg.

Elitklass EKL
I EKL utförs vattenarbetet genom eftersök och
apportering av en fågel som är utlagd i vass eller annan
döljande vegetation. Den läggs ut osynligt för hunden.
Skott avlossas inte. Föraren ska anvisas fallplatsen.
Söket får dirigeras av föraren från stranden med
kommandon och handtecken. Fågeln ska ligga ca 40-60
meter från stranden beroende på provplatsen och
vattentemperaturen. Vattendjupet ska vara sådant att
hunden måste simma minst halva denna sträcka.

I UKL ska spåret vara ca 100 meter och i ÖKL och EKL ca
200 meter.
Startplatsen ska markeras. Spårets sträckning markeras
till ledning för domaren. Vid spårets slut läggs det släpade
apportviltet.
Föraren får visa hunden startplatsen och spårriktningen
samt ge kommando. Hunden ska då ta spåret och
metodiskt följa det.
I UKL ska hunden vara lös eller gå med en lina som är
minst minst 5 meter lång och leda föraren längs spåret
fram till viltet som ska apporteras och föras tillbaka till
startplatsen. Föraren har även rätt att använda lina på en
del av spåret och sedan låta hunden gå lös.
I ÖKL och EKL får föraren följa hunden i högst 5 meter och
ska därefter återvända till startplatsen. Hunden ska utan
fler kommandon apportera släpobjektet och snarast
återvända.
Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter villebrådets
tyngd och art ska observeras. Hunden ska bära viltet till
föraren. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar
viltet. Föraren ska under hundens arbete stå vid
startplatsen.
Lyckas inte hunden i sitt arbete har föraren rätt att två
gånger kalla in hunden och på nytt från startplatsen anvisa
spåret. Lyckas hunden först i sitt andra försök ges högst
betyg 8 och i sitt tredje försök högst betyg 6. Hund som
gräver ned släpdjur ska underkännas

SVK:s resultatsidor

Vad krävs vid släpspårsarbete?
Hunden ska provas i sin förmåga att med ledning av
spåret snabbt finna och apportera småvilt.

Fältprov, eftersöksgrenar

I UKL och ÖKL ska provet ske på släpad fågel eller
kanin. I EKL ska provet ske på släpat jaktbart vilt med en
vikt av minst 3 kg och högst 7 kg. Släpviltet ska vara
kallt. Släpspåret ska läggas i bukter (i UKL endast i
svaga bukter) och om möjligt i medvind.

Under fliken "Resultat DB" http://www.resultatdatabasen.se - redovisas resultaten
från fältprov och eftersöksgrenarna.

Utställningar, Mentaltester
Uppdaterade resultat, dock utan domarkritik, från
utställningar finns hos Svenska Kennelklubben SKK. Här
kan du hitta resultaten från utställningar http://www.skk.se/sv/utstallning/informationutstallningar/utstallning/
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De vanligaste orden och uttrycken vid fågeljakt
Här förklarar vi en del ord och uttryck som ofta
används vid träning och jakt med stående
fågelhundar.

föraren tillbaka till platsen där fågeln ligger. Rapportering
är något man gärna vill lära sin hund och det underlättar
jakten där det är tät vegetation.

Apport

Reviering

På kommando letar hunden upp den fällda fågeln, bär
den till föraren och avlämnar den. Hunden ska inte
tugga på fågeln eller visa ovilja att lämna den ifrån
sig.

När hunden känner färsk vittring av det vilt man jagar
ska den stanna och stå helt stilla som en staty.
Hunden ska stanna tills föraren kommenderar avance

När hunden snabbt och effektivt söker över det område
där man ska jaga. Vanligtvis ska hunden söka i ett brett
zick-zackmönster över t.ex. ett fält eller en fjällmark. I
motvind söker hunden rakt från föraren, i medvind ska
hunden gå rakt fram och söka tillbaka mot föraren i
motvind. Kom ihåg att vänta in hunden och ge den tid att
hitta rätt vind när du går i medvind. Hunden kan också
söka bra i sidvind från bägge sidor. En bra reviering är
viktigt vid bedömningen av betyget på ett fältprov.

Avance

Sekundera

På förarens kommando går hunden raskt fram från
sitt stånd mot den tryckande fågeln och får den att
lyfta. Hunden ska stanna eller sitta när fågeln går upp
och den får inte springa efter den lyftande fågeln.

Vid prov på fjäll och fält släpper man normalt två hundar
samtidigt. När den ena hunden fattar stånd ska den
andra hunden stanna där den befinner sig, eller på
avstånd från hunden med stånd. Där ska den respektera
den första hundens stånd, avance, fällning och apport.
Om en hund springer in i den andra hundens stånd blir
man diskvalificerad på prov.

Stånd

Löpa
Markvittring efter fågel som gått eller betat där
tidigare. Hunden ska följa löpan, men inte fastna och
rota runt. Det händer att hunden har för hög fart när
de väl kommer till legan och springer upp fågeln utan
att hinna stanna.

Stoppkommando
På jägarens signal ska hunden stanna, sitta eller lägga
sig ner oavsett vad som händer. Stoppkommando är
viktigt inte bara vid jakt utan i alla situationer då man
måste stoppa våra snabba hundar som t.ex. vid en väg
eller när det kommer en häst eller ren etc.

Fågelsituation
Samlingsnamn som fågeljägare brukar använda för
att beskriva att hunden hittat fågel, stått för den,
avancerat och skapat en skottchans.

Stöt
Hunden springer av misstag rakt på en fågel och
skrämmer iväg den. En rutinerad hund stannar om den
råkar göra en stöt eftersom det kan finnas fler fåglar i
närheten. I tät terräng och medvind ökar risken för att
hunden ska stöta fågel.

Knallapport
Hunden startar apporten direkt när skottet gått istället
för att invänta apportkommando. Det är inte bra
eftersom det kan förstöra nya fågelsituationer i
samma område och det drar ner betyget på prov.

Utreda

Precisera

Efter en fågelsituation brukar man låta hunden söka
vidare i samma område eftersom det ofta kan ligga
fler fåglar i närheten. En rutinerad hund ska utreda
försiktigt och noggrant. När utredningen av området i
närheten är klar ska hunden fortsätta att söka och
inte fortsätta att rota eller gå tillbaka till platsen där
man utrett.

Att hunden visar var fågeln finns genom att peka med
nosen eller hela kroppen direkt mot det ställe där den
ligger.

Rapportering
När hunden lämnar ett stånd och går tillbaka till
föraren för att visa att den hittat fågel och leder
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