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Bestämmelser för Älghunds-SM 

 

Tid och plats 
Enligt arrangerande lokalklubb. 

Bedömning 
Gällande bestämmelser för löshundsprov med älghundar. Bedömning ska ske med användning 
av PBP-utrustning. 

Rangordning 

1. Prisvalör högsta pris  
2. Egenskapspoäng 
3. Högsta poäng i moment 3  
4. Yngsta hund 

Antal deltagare 
En hane eller tik från varje lokalklubb oavsett ras. 

Om någon lokalklubb uteblir från SM, äger den lokalklubb som har högst antal medlemmar 
per den 31/12 året före, starta med två hundar. 

Tävlande hundar enligt lokalklubbens rangordning. 

Uttagning 

1. Enligt varje lokalklubbs egna bestämmelser. 

2. Varje lokalklubb utser en ordinarie hund och fem rangordnade reservhundar. 

3. För deltagande erfordras minst 1:a pris på löshundsprov i Sverige. 

4. För deltagande erfordras minst ”Very Good” upp till 15 månader eller ”Good” från 15 
månader eller äldre på utställning. 

5. Endast HD, grad A eller B och AD, friröntgade hundar får delta. Gäller oavsett ålder 
eller index. Gråhundar som inte är AD röntgade äger dock rätt att delta. 

Medlemskap 
Deltagande hundägare skall vara bosatt/mantalsskriven i Sverige och medlem i någon av SÄKs 
lokalklubbar. 
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Domare 
Varje lokalklubb anmäler en tjänstgörande domare från den egna klubben.  

Arrangerande klubb står kostnader för mat och logi. Reseräkning skickas till kansliet för 
utbetalning och uppdelning av resekostnader. 

Lokalklubb har rätt att betala ut arvode till den domare som är deras representant. 

Anmälningsavgift 
Ingen anmälningsavgift ska erläggas. 

Anmälan 
Respektive lokalklubb anmäler uttagen ordinarie hund och rangordnade reservhundar till 
arrangerande lokalklubb senast 10 september. 

Protest 
Eventuell protest skall behandlas enligt gällande bestämmelser för löshundsprov, men 
prislistan som fastställts av kollegiet skall gälla oavsett utgången av protesten. 

Resor, kost och logi 
Arrangören betalar kost och logi för deltagande hundägare och domare. 

För övriga funktionärer bekostar arrangerande lokalklubb resor, kost och logi.  

Övrigt 
Tillgångar av SÄKs sponsoravtal tillfaller arrangerande lokalklubb. 
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ORGANISATIONSSCHEMA FÖR ÄLGHUNDS-SM. 

I samarbete mellan Svenska Älghundklubben och Jaktjournalen. 
 

TÄVLINGSKOMMITTÈ: 

• Anskaffa provmarker (övrig jakt avlyst provdagen). 
• Inbjudan till klubbarna i januari, så att klubbarna hinner ta upp SM:et på årsmötet. 
• Till lokalklubbarna sända inbjudan med tävlings-PM med tidschema, samt vart de kan 

vända sig vid frågor. Lokalklubben sänder vidare denna information till hundägaren 
samt blankett (frågeformulär) för hundens tävlingsresultat och övrig information som 
kan vara av värde vid hundens presentation samt ev. pejlfrekvens. 

• Utse fullmäktige. Vid kollegiet ska, förutom arrangerande klubbs funktionärer, SÄK´s 
jaktprovskommitté och Jaktjournalen vara representerade. Provläsare ska redovisa 
och motivera ändringar i domarens protokoll. Redovisning ska genomföras med hjälp 
av Provdata. 

• Utse domare, (en reservdomare på plats). 
• Vägvisare till alla provområden som är erfaren hundförare med älghundar (se bilaga 

för vägvisare). 
• Anskaffa kartor. 
• Kontakt med jourhavande veterinär. 
• Två funktionärer till Internetredaktionen som tar emot rapporter från domarna. 
• Tidschema. 
• Domare fördelas på provområdena. 
• Inlottning av hundar. 
• Presentation av hundarna (ifyllt frågeformulär). 
• Fotografering av hundarna (Jaktjournalen) 
• Tävlingssekretariat (tillgång till dator med jaktprovsregistreringsprogram). 
• Budget. 
• I all information om SM för älghundar skall Jaktjournalen anges som medarrangör. 

 

FÖRLÄGGNINGSGRUPP: 

• Bokning av stugor, endast en hund i varje stuga. För långväga hundägare ska boendet 
vara tillgängligt två dagar före tävlingsdagen. 

• Upprätta bokningsschema för närvarande gäster (gemensamt boende för domare). 
• Lokal för sekretariat, domargenomgång, kollegium, prisutdelning, Internetsändning, 

direktsändning 
• Samtliga måltider (matkuponger till tävlande och övriga vid anmälan). 
• Ordentlig skyltning till tävlingssekretariatet.
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SERVICEGRUPP: 

• Upptryckning av programblad, minst 100 st. 
• Identitetsbricka med telefonnummer till sekretariat, med områdesnummer och 

halsband eller annan fästanordning. 
• Mobiltelefoner till alla provgrupper. Vid dålig GSM-täckning kan länkning med 

komradio bli nödvändig. 
• Inbjudan för två personer till nästa års arrangerande klubb. 

 

SPONSORGRUPP: 

• Annonser säljes i programbladet, samt egen hemsida. 
• Sända länk till Jaktjournalens webmaster en vecka innan SM:et till-post: 

rogerc@jaktjournalen.se 
• Övriga sponsorer. 
• Samtliga sponsorer presenteras på plakat. 
• Större sponsorer inbjudes till SM-middag (minst 5000 kr). 
• Framtagning av lokal minnessak, till tävlande och funktionärer. 
• Från Jaktjournalen erhålles tavlor och pokaler till tre första hundarna. 
• Sparsamt prisbord till alla tävlande. 

 

MEDIAGRUPP: (Jaktjournalens representant, Jaktjournalen ansvarig) 

• Utskick av pressmeddelande till lokal och rikspress. 

 

ÖVRIGT: 

Prisutdelning bör starta med utdelning och avtackning av berörda domare, vägvisare, 
samt övriga funktionärer. 
Därefter läses jaktprovsresultatet upp för varje hund, med början av den sist 
placerade. Varje hundägare får i samband med detta en minnessak och pris. 
När den fjärdeplacerade hunden är avklarad, tar man fram de tre medaljörerna, 
Jaktjournalens representant intervjuar dem, och sedan utses SM-trean. Därefter koras 
SM-vinnaren och SM-tvåan. SÄK´s representant bör vara prisutdelare. 
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