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     Gäller fr o m 2007-07-01 

 
 
 

ANVISNINGAR 
för ansökan/anmälan om prov samt provredovisning  

 
 
Ansökan/anmälan om prov 
 

Ordinarie jaktprov och viltspårprov ska från rasklubbarna vara anmälda till specialklubbens 
jaktprovsansvarige enligt följande: 
 

- prov under perioden 1/1 – 30/6 ska vara SKF tillhanda senast 1 november året före det år 
dessa ska genomföras 

- prov under perioden 1/7 – 31/12 ska vara SKF tillhanda senast 1 mars det år dessa ska 
genomföras. 

 

Dessa uppgifter ska innehålla datum och plats för provet. Uppgifter om domare och prov-
ansvarig/provledare kan kompletteras senare. Om möjligt ska anges hur många deltagare provet 

kan ta emot.  
 
I kalendariet ska anges vid vilket provtillfälle respektive rasklubb avser att genomföra ras-

mönstring/KM, då detta prov kan begränsas att endast vara öppet för rasklubbens ras/raser. 
 
Samma tidsgränser gäller även uppgifter om när särskilda prov samt rörliga/ordinarie viltspårprov 

kan genomföras. 
 

Dessutom ska till SKF:s jaktprovsansvarige meddelas vem som är mottagare av rasklubbens 
anmälningar (namn, adress, telefonnummer samt e-postadress), anmälningsavgifter samt 
kontonummer dit betalning ska ske. 

 
 

Särskilda prov 
 
Särskilda prov kan anordnas antingen som delat prov eller som odelat prov i samtliga klasser. 

Delat prov kan anordnas antingen i eftersöksgrenar eller fältprov på fält, på fjäll eller i skog. 
Samma hundar kan endast delta vid ett provtillfälle per dag.  
 

Särskilt prov ska vara anmält till SKF:s jaktprovsansvarige senast 3 dagar före genomförandet. 
Anmälan ska innehålla uppgift om datum, plats, domare och provledare. Arrangerande rasklubb 

beslutar hur långt i förväg provet ska vara anmält till rasklubben. Dessa uppgifter ska finnas 
tillgängliga för SKF:s medlemmar på respektive rasklubbs hemsida.  
 

KONTINENTALA 
FÅGELHUNDAR 



Provredovisning 
 

Efter provet ska till SKF:s jaktprovsansvarige översändas: 
 

 

Eftersöksgrenar: Generalprotokoll i original samt domarberättelser i original. 

 
Odelade prov samt delade fältprov: Original och en fotokopia av generalprotokoll samt 
domarberättelser i original. OBS! Generalprotokollet för delat fältprov ska i aktuella fall vara 

kompletterat med uppgift om tidigare uppnådda betyg på eftersöksgrenar. 
 

Viltspårprov: Original av resultatlista, signerad av antingen domare eller provets kommissarie 
samt protokoll i original. (Resultaten registreras av SKF:s jaktprovsansvarige direkt in i SKK:s 
databas) 

 

 
Provarrangören ska därutöver sända:  
 kopia av domarberättelse till deltagande hunds ägare  

 kopia av domarberättelse och generalprotokoll till rasklubb/-ar för deltagande hund/-ar 
(sändes till resp rasklubbs anmälningsmottagare) 

 

Samtliga prov ska vara SKF:s jaktprovsansvarige tillhanda SENAST 17 dagar efter genom-
förandet, då SKK ska har resultaten sig tillhanda senast 3 veckor efter provtillfället (i dagsläget 

finns inga sanktioner från SKK:s sida om handlingarna inkommer senare). För rörliga viltspårprov 
kan redovisning sammanställas för en kalendermånad i taget.  
 

Det åligger provansvarige/provledaren att se till att så sker och denne måste upplysa tjänst-
görande domare om tidsgränserna. En rekommendation är att generalprotokollet ifylles 
och undertecknas av domare/provledare direkt på plats efter provets slut och att 
domaren då också erhåller handlingar för att skriva domarberättelse och egenskapssiffror. 
Domaren ska även tilldelas frankerat adresserat svarskuvert för att kunna återsända ifyllda 

handlingar.  
 

Det åligger SKF:s jaktprovsansvarige, att till SKF:s kassör löpande sända uppgift om antalet 
startande samt uppgift om antal pristagare fördelat på respektive provtillfällen, som underlag för 
fakturering till provgenomförande rasklubb.  

 
 
Fastställt på SKF:s styrelsemöte 2007-05-22 § 66 
 
 

 
 


