
           Svenska Hundklubbens prövningsordning I föremålssök 

1 
 

 

 

 

Svenska Hundklubben  

Stiftad 1912 

Med hunden i centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk Svenska Hundklubbens  

Prövningsordning i föremålssök. 

Gäller from 2020-09-01 

 

SHK:s Arbetsprovskommitté 

 

    

  



           Svenska Hundklubbens prövningsordning I föremålssök 

2 
 

 

Innehållsförteckning   

Syfte och mål ............................................................................................................................................................ 3   

Allmänt ....................................................................................................................................................................... 3  

Rätt att arrangera prov ........................................................................................................................................ 3          

Rätt att deltaga i prov ........................................................................................................................................... 3  

Anmälan ...................................................................................................................................................................... 3  

Registrering av provresultat .............................................................................................................................. 3  

Avanmälan ................................................................................................................................................................. 4  

Återbetalning ............................................................................................................................................................ 4   

Utrustning .................................................................................................................................................................. 4  

Föremål………………………………………………………………………………………………………………………….4  

Bedömningsanvisningar……………………………………………………………………………………………….…4   

Funktionärer…………………………………………………………………………………………………..……………...5  

Domare/provansvariga…………………………………………………………………………………………………..5   

Terrängdefinitioner………….……………………………………………………………………………………..……...5  

Skogsterräng…………………………………………………………………………………………………………………..5  

Öppenterräng…….……………………………………………………………………………………………………….…..5  

 Klassindelning……………………………………………………………………………………………………..… …….6  

Start…………………………………………………………………………………………………………………………….…6  

Järnklass…………..……………………………………………………………………………………………………….……7  

Bronsklass…..………………………………………………………………………………………………………….………7 

Silverklass……..……………………………………………………………………………………………………………… 8        

Guldklass………………………………………………………………………………………………………………………..8 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Svenska Hundklubbens prövningsordning I föremålssök 

3 
 

 

Syfte och mål 
Svenska Hundklubbens prövningsordning i Föremålssök syftar till att stimulera ett 
aktivt och berikande liv för hund och förare. 

Pröva hundens förmåga att leta upp för hunden okända föremål, inte utlagda av föraren. 

 

Allmänt  

Rätt att arrangera prov  
Arbetsprovkommitténs sökgrupp, lokalklubb eller till Svenska Hundklubben associerad 
hundklubb äger rätt att arrangera prov i Föremålssök. 

För att arrangera ett prov i Föremålssök krävs att en överenskommelse finns mellan 
jakträttsinnehavare och/eller markägare och SHKs provansvarig. 

 

Rätt att delta i prov   
Alla ekipage har möjlighet att avlägga prov. Medlemskap i SHK är inget krav. I övrigt 
gäller: 

- För att avlägga prov ska hunden vara minst 12 månader och föraren minst 12 år.  
- Löptikar får delta i föremålssökprov men startar sist. Domare och förare ser till att 

löptik inte stör andra hundar under provet.  
- Föraren har rätt att anmäla till start eller järn som första prov. Vid uppvisande av 

godkänt resultat i motsvarande prov i annan organisation har dock föraren 
möjlighet att anmäla ekipaget till högre klass redan som första föremålssök. Vid 
godkänt prov avläggs därefter prov i närmast högre klass. Det är inte tillåtet att gå 
tillbaka till en lägre klass vid underkänt prov. 

  

Hinder för tävlande 
Hundar får inte avlägga prov i personspår om: 
- Gällande vaccinering ej gjorts inom föreskriven tid. 
- Hunden är sjuk eller skadad på ett sätt som utgör fara för egen eller andras hälsa. 
- Dräktig tik beräknas föda inom 30 dagar. 
- Tik fött valpar för mindre än 75 dagar sedan. 
 

Övrigt 

Föraren har rätt att själv bestämma på vilken provnivå ekipaget startar. Om ett första 
prov är avlagt i annan klass än startsök, krävs godkänt prov i vald klass innan ekipaget 
får göra prov i närmast högre klass. 

 

Anmälan Föremålssök 
Anmälan till spårprov görs på SHK:s centrala hemsida 
https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/personspar/anmalan/  Bekräftelse på 
att anmälan mottagits meddelas anmälaren senast sju dagar efter mottagen anmälan. 
Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar lokalt spåransvarig för 
planering av spårprov. Föraren meddelas därefter när och var spårprovet kan avläggas, 
varpå provavgiften betalas. 

https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/personspar/anmalan/
http://www.svenskahundklubben.se/sparprov
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Registrering av provresultat 
Provresultat rapporteras av lokalt ansvarig till föremålssökregistratorn och för 

publicering i Våra Hundar och på centrala hemsidan 
(webmaster@svenskahundklubben.se).  

 

Avanmälan  
Vid eventuell avanmälan återbetalas provavgiften endast vid uppvisande av 
veterinärintyg/sjukintyg. 

 Utrustning  
Hunden ska ha SHK tjänstetäcke/arbetstäcke. Ett fast halsband ska bäras av hunden. 

 

Föremål 

Föremålen ska innan första hund prövas hanteras av hund som inte ska delta i prov. 

Föremålen placeras vid ett och samma provtillfälle av domaren/provledaren på samma 
ställe för samtliga hundar. Föremålen placeras på ett sådant sätt att hunden får söka av 
hela rutan. Vid utläggning mellan hundar ska samtliga föremål lyftas.  

 

Material 

Föremålen kan bestå av olika typer av material 

Godkända material är trä, tyg, läder, skinn, gummi, garn och jutematerial 

Mått 

Föremålens mått är mellan ca 10 – 20 cm. 

 

Bedömningsanvisningar 
I samtliga klasser gäller Godkänd eller Ej Godkänd. 

 

Rutan är vallad i samtliga klasser. En sida av rutan är baslinje där hunden skickas ifrån. 

Domaren bestämmer vilken sida som är baslinje. Föraren väljer själv var på baslinjen 
man skickar hunden. 

 

Startklass 

För att erhålla betyget godkänd krävs att 

- Hunden avlämnar 2 kända föremål  

- Ekipaget klarar tidsgränsen 

 

Järnklass 

För att erhålla betyget godkänd krävs att 

- Hunden avlämnar 2 okända föremål till föraren 

- Ekipaget klarar tidsgränsen 

 

mailto:webmaster@svenskahundklubben.se


           Svenska Hundklubbens prövningsordning I föremålssök 

5 
 

 

Bronsklass 

För att erhålla betyget godkänd krävs att 

- Hunden avlämnar 3 okända föremål till föraren 

- Ekipaget klarar tidsgränsen 

 

Silverklass 

För att erhålla betyget godkänd krävs att 

- Hunden avlämnar 4 okända föremål till föraren 

- Ekipaget klarar tidsgränsen 

Guldklass 

För att erhålla betyget godkänd krävs att  

- Hunden avlämnar 5 okända föremål till föraren 

- Ekipaget klarar tidsgränsen 

 

Påsläppsrutiner 

Från Bronsklass ska hunden föras utan koppel till Baslinjen och vänta på förarens 
kommando. 

 

Avlämnande av föremål 

 Hunden ska från Bronsklass avlämna föremålen i förarens hand. I Guldklass ska 
föremålen avlämnas sittande vid förarens vänstra sida.  

 

Funktionärer  

Domare – Provansvariga 

Domare och Provansvariga skall vara godkända och utbildade enligt Svenska 
Hundklubbens utbildningsplan för Provfunktionärer. Hund ska bedömas av olika 
domare i silver och guldklass. 

 

Terrängdefinitioner  

Skog                                                                                                                                                                

Som skog räknas mark med uppvuxen skog av barr- och/eller lövträd, berg och stigar. 

Vattenhinder, till exempel diken eller grunda bäckar, kan förekomma. 

Öppen terräng  
Till Öppen terräng räknas mark med buskvegetation, stubb åker/slagna fält av olika 
slag.  
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 Vallad ruta 

Människa och hund har trampat upp en ruta där hunden ska leta föremål. Vid fler än 5 
ekipage ska rutan av vallas efter var 5:e ekipage. Deltagande hund eller förare får inte 
vara med och valla rutan.  

 Avbrutet prov 

Domaren kan avbryta provet om hunden avviker från rutan och inte återkommer på 
förarens uppmaning (Dirigering).  

Uppflyttning 

För att bli uppflyttad till nästa klass krävs godkänt i prövad klass 

Utmärkelser 

Vid godkänt resultat erhålls en plakett för respektive klass 

Championat                                                                                                                                                             

För att erhålla Spårchampionat krävs: 

- Att hunden är stambokförd i SHK. 
- Godkänt resultat i Guldklass med samtliga föremål redovisade. 
- Bedömningen Very Good på exteriörutställning i SHK. 

                                         

 

 

 

Klassindelning   

Startklass 

Vallad ruta Av människa och hund 

Rutans storlek 20 m bred 50 m djup 

Maxtid 3 min 

Antal föremål 2 för hunden kända föremål 

Ej synligt för hunden Ej Utlagda av föraren  

Påsläppsrutin Påsläpp vid baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng 

Godkänd 2 föremål avlämnade till förare 
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Järnklass 

Vallad ruta Av människa och hund 

Rutans storlek 25 m bred 50m djup 

Maxtid 3 min 

Antal föremål 2 för hunden okända föremål 

Ej synligt för hunden Ej utlagd av föraren  

Påsläppsrutin Påsläpp vid baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng 

Godkänd 2 föremål avlämnade till förare 

 

Bronsklass 

Vallad ruta Av människa och hund 

Rutans storlek 30 m bred 50 m djup 

Maxtid 5 min 

Antal föremål 3 för hunden okända föremål 

Ej synligt för hunden Ej utlagd av föraren  

Påsläppsrutin Påsläpp vid baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng 

Godkänd 3 föremål avlämnade till förare 

 

Silverklass 

Vallad ruta Av människa och hund 

Rutans storlek 50 m bred 50 m djup 

Maxtid 5 min 

Antal föremål 4 för hunden okända föremål 

Ej synligt för hunden Ej utlagd av föraren  

Påsläppsrutin Påsläpp vid baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng 

Godkänd 4 föremål avlämnade till förare 
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Guldklass 

Vallad ruta Av människa och hund 

Rutans storlek 50 m bred 50 m djup 

Maxtid 7 min 

Antal föremål 5 för hunden okända föremål 

Ej synligt för hunden Ej utlagd av föraren  

Påsläppsrutin Påsläpp vid baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng 

Godkänd 5 föremål avlämnade till förare 

 


