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Klubb:

Kontaktperson:

Kapitel i regelbok: Synpunkt/önskemål Motivering

Allmänt

GrhK

Alla samma moment och poängsättning ska gälla för 

vildsvin som för älg. Det som kan vara bra att se över 

är om tiderna för t ex fast ståndskall är rimliga för 

vildsvin.

Klubben anser att de egenskaper en hund prövas 

med i löshundsprov på älg är förenligt även på 

vildsvinsproven. Kanske tid för krav på fast 

ståndskall på vildsvin bör vara lägre än på älg 

utifrån viltets beteende. 

JähK Förespråkar samma regler som vid löshund älg

1. Ändamål

2. Godkännande

3. Organisation och genomförande

4. Fullmäktige

5. Kollegium

6. Protest

7. Rätt att delta eller hinder för 

deltagande

8. Regler för hundägare/förare

9. Regler för domare

10. Allmänt



Avsnitt i gällande regler

11 Bedömningsgrunder

11.1 Svåra provförhållanden

11.2 Starkt kuperad terräng

11.3 PBP och skallindikator

11.4 Bedömningsbart 

vildsvin/provdjur

SSÄK

Bör ej kunna ge mera än 6 poäng på mod vid 

mindre/unga djur för att kunna ge dom högre 

poängen vid större/stora vildsvin. 

Detta innebär inte att hundar som gör ett bra 

jobb på små vildsvin inte kan nå 1:a pris

11.5 Observatör

12 Provtid

12.1 Söktid

12.2 Vildsvinsarbetstid

12.3 Övrig provtid

12.4 Avbrott av provet

12.5 Allvarlig störning

12.6 Byte av provområde

12.7 Raster

12.8 Nytt prov

12.9 Bedömningsskala



13 Bedömn.mom och deras resp koeff.

14. Bedömningsföreskrifter

14.1 Sök

14.2 Upptag

14.3 Skottillfälle/närkontakt

14.4 Inkallning

VSÄK Skall stå skalltid istället för ståndarbete Samma formulering som resten av provboken

LaiK
Felskrivet i regelboken skall stå skalltid i stället för 

ståndarbete

14.5 Stötning

15. Bedömningsmoment

1 Tempo under sök

2. Sökets omfattning

VSÄK Samma som löshundsregler, men minskade avstånd

LaiK
Se älgregelboken men avstånden bör kortas, 

800=600 m reso 600 = 400 m osv

En vildsvinshund skall söka vidare och bara rusa 

igenom området

3. Avstånd till upptagsplatsen

4. Ståndskallsarbetets kvalitet

SSÄK
Då vildsvin och älgar beter sig väldigt olika så är det 

viktigt att behålla detta moment som det är. 

Vi vet att vissa rasklubbar anser att det ska 

bedömas som älgprovet

5. Mod

SSÄK

Bör ej kunna ge mera än 6 poäng på mid vid 

mindre/unga djur för att kunna ge dom högre 

poängen vid större/stora vildsvin. 

Detta innebär inte att hundar som gör ett bra 

jobb på små vildsvin inte kan nå 1:a pris

6. Vilja att förfölja flyende vildsvin



7. Ställande av flyende vildsvin

8. Skalltid

9. Skallets hörbarhet

10. Skallets täthet och täckning

11. Samarbete

12. Lydnad

Prisvalörer

SSÄK
Spårprovet bör tas bort som krav för championatet 

så länge det inte finns ett vildsvinsspårprov.

Det är väldigt många hundar som inte jagar älg 

utan bara vildsvin.

Kombiprov

VSÄK

Ska gälla båda arterna och inte låsas vid första 

upptaget och det blir skenupptag (under 1 min 

skalltid). Ett andra upptag på samma viltart startar 

provtiden på 1:a upptaget. 2:a upptag på nytt viltslag 

startar provtiden vid 2:a upptaget

LaiK
Skall gälla båda arterna och inte låsas vid ett vilt vid 

skenupptag i början av dagen

Om hunden får skenupptag på älg på morgonen 

men släpper och återkommer skall det vara 

möjligt att genomföra prov på vildsvin om det blir 

nästa vilt och tid finnes. Ytterligare upptag på älg 

så bedöms provet från första skenupptaget,


