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Remiss gällande förslag till förändringar i jaktprovsbestämmelser för spaniel
låsningsperioden 2022-2026
SSRKs huvudstyrelse genom spanieljaktkommittén har arbetat fram ett förslag till förändrar i
jaktprovsbestämmelser för spaniels. Efter den genomgripande förändringen i
bestämmelserna som gjordes 2012 anser vi att det inte finns behov av några radikala
förändringar. De förslag till förändringar som förmedlas här har diskuterats på funktionärsträffen spaniel i april 2018, därefter skapades en regelrevideringsgrupp där Peter Lanning för
Springerklubben, Ulf Westlund som jaktprovsdomare spaniel och Birgitta Elofsson
sammankallande ingått.
Vi förmedlar enbart de avsnitt där förslag till förändringar föreligger, samt förslag till
Anvisningar för spanielprov från 2022-01-01 för de punkter som berör jaktprovsbestämmelserna. Har ni synpunkter på övriga delar av jaktprovsbestämmelserna skriver
ni dessa under en punkt övrigt.
§ 4 Det har genomförts parsläpp med endast 6 startande hundar i klassen, då det inte
gynnar att höja kvalitén på våra hundar har vi föreslagit att man återgår till den gamla
skrivningen med minst 8 hundar, samt att man kan begära dispens för färre startande.
§ 6 Vi föreslår att det ska finnas möjlighet att hålla inne ett Certifikat men ändå tilldela en
hund ett CK
§ 14 Här har vi valt att flytta över stora delar till Anvisningar för Spanielprov, vidare har vi
föreslagit en ny Lottningsordning för att höja kvalitén på de startande hundarna.
Slutligen vill vi undersöka om det anses finnas ett behov att arrangera separata
segrarklassprov för Cocker respektive AV, undantaget Spanielmästerskapet.
När remisstiden utgått sammanställs svaren. Med synpunkterna i remisserna som bas
kommer ett slutgiltigt förslag till nya jaktprovsbestämmelser tillställas avdelningar och
rasklubbar i god tid innan FM 2019
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