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Syfte och mål 

Svenska hundklubbens prövningsordning i personsök syftar till att stimulera ett aktivt 
och berikande liv för hund och förare. 

Pröva hundens förmåga att leta upp människor och visa sin förare var de finns. 

 

Allmänt 
Rätt att arrangera prov 

Arbetsprovkommitténs sökgrupp, lokalavdelning eller till Svenska hundklubben 
associerad hundklubb äger rätt att arrangera ett sökprov. 

För att arrangera ett sökprov krävs att en överenskommelse finns mellan 
jakträttsinnehavare eller markägare och Svenska Hundklubbens provansvarig. 

 

Rätt att delta i prov 

- Medlemskap i SHK är inget krav för att delta i sökprov. 
- Hunden skall vara minst 8 månader och föraren minst 12 år.   
- Vad det gäller regler angående hundens vaccinationer och eventuell doping beslutas 

det löpande av Centralstyrelsen. Föraren är skyldig att hålla sig uppdaterad om 
aktuella regler. 

- Giltigt vaccinationsintyg skall kunna visas upp vid provtillfället.  
- Löptikar får delta på sökprov. Provansvarig och föraren ser till att löptik inte stör 

andra hundar under provet samt startar sist. 
- Tävlingsbok finns att köpa på lokalavdelning eller vid sökprov. Tävlingsbok behövs ej 

för hundar stambokförda i SHK, i stamboken finns utrymme att föra in alla slags prov. 
- Föraren har rätt att starta i valfri nivå, som första prov. Vid godkänt prov avläggs 

därefter prov i högre klass. Vid exempelvis ny markering har föraren rätt att starta 
om i lägre klass igen. 

 

Hinder för tävlande 

Hundar får inte avlägga prov i personsök 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. 
 

Anmälan 

Anmälan till sökprov görs på SHK:s centrala hemsida 14 dagar före provdatum. 

https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/personsok/anmalan/  

Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar aktuell sökansvarig för 
planering av sökprov. Bekräftelse på att anmälan mottagits skickas till anmälarens  

e-postadress senast sju dagar efter mottagen anmälan. 
Anmälan är fullständig då både anmälan och betalning inkommit. Därefter är anmälan 
bindande. Föraren ska ha tagit del av Svenska hundklubbens prövningsordning i 
personsök. 

 

 

https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/personsok/anmalan/
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Registrering av provresultat 

Provresultat rapporteras av domaren till sökprovsregistratorn, redaktören Våra Hundar 
och webmaster  Svenska Hundklubben. 

 

Avanmälan och återbetalning 

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

 

Övrigt 

Vid fler än fem ekipage skall sökrutan vallas av efter vart femte ekipage. 

 

Utrustning 

• Halsband (icke stryp) och/ eller sele. 

• Koppel utan ögla, max fem meter långt. 

• Tjänstetecken med SHK-tryck. 

• I Start och Järnklass tas egen lös sökrulle med för markering. Max mått: 30cm 
Material: läder, tyg eller plast (skumgummi), valfri färg.   

Detta utgår om hunden markerar med skall. 

• Fast rulle får även användas i Startklass och Järnklass.  

• Norskrulle eller rulle hängande i halsband kan vara i läder, tyg eller plast, valfri 
färg. 

 

Valt markeringsalternativ samt rulle skall meddelas domaren innan provet startar. 

 

 

Funktionärer 
 

Domare/ Provansvarig 

Domare och Provansvariga skall vara godkända och utbildade enligt Svenska 
hundklubbens utbildning-/ utvecklingsplan.  

Vid prov skall minst en utbildad domare närvara och ansvara för provet.   

 

Sekreterare 

Sekreterare kan vara behjälplig om tillräckligt många domare inte finns att tillgå. Denne 
skall enbart vara domaren behjälplig genom att stå kvar på stigen när domaren följer 
med ekipaget ut till figuranten samt skriva det som domaren meddelar sekreteraren.  

 

Figuranter 

Figurant kallas den person som göms på sökprovet. De ska anvisas plats av domaren.  

De ska alltid vara passiva. Om hunden rör figuranten ska de berätta för domaren vad 
hunden gjort. De ska på förarens uppmaning resa sig och följa med tillbaka till stigen. 
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Figurantplacering 

 
• Ej dold (öppen) = Figuranten är synlig för hunden i söksituationen, ej synlig för 

förare med hund från patrullstigen. Figuranten kan till exempel sitta bakom en 
sten. 

• Delvis dold = Figuranten är ej synlig för hunden i söksituationen förrän den får 
kontakt med figuranten. Figuranten kan till exempel ligga, sitta eller stå i ett 
buskage, en grop, mellan stenar. 

• Dold = Figuranten är ej synlig för hunden vare sig under söket eller vid 
markeringen. Figuranten är dold i låda, koja eller kan vara högt placerad på en 
stege eller sten osv. 

 

 

Terrängdefinitioner 

 
• Som öppen terräng räknas mark med buskvegetation samt gles skogsmark. 
• Som skogsterräng räknas mark med alla typer av skog som inte är gles. 
• Som svårtillgänglig terräng räknas mark med tät växtlighet. 
• Som kuperad terräng räknas mark med berg/ klippor och sänkor. 

 

 

Sökprov allmänna regler 
 

• Domaren/ Tidtagaren hälsar ekipagen välkomna och repeterar de viktigaste 
reglerna. Föraren har dock ansvar för att vara väl påläst om vilka regler som 
gäller. 

• Provområdet utgörs av en ruta som delas av en patrullstig. Djupet är 50 m på var 
sida om patrullstigen för samtliga klasser. 

• Bredden ökar vartefter klassen blir högre. 

• Sökrutan skall före prov vara väl av-vallad av människor med hund 

• Figuranter skall placeras så att hela rutan nyttjas, dvs. minst en figurant placeras 
långt ut på djupet. Max 5 - 10 m från bas och sidomarkeringen 

• I Brons, Silver och Guldklass placeras figuranterna på varierande avstånd, dock ej 
närmare än 10 meter från patrullstigen. 

• Domaren anvisar startpunkt och slutpunkt på stigen. Bägge punkterna skall vara 
markerade. 

• Tiden startas när ekipaget beträder startpunkten på patrullstigen. 

• Rutan skall avsökas systematiskt och om ekipaget har kommit till slutpunkten 
innan tiden har gått ut har föraren rätt att vända om och göra fler utskick på 
tillbakavägen. 

• Föraren får uppmuntra och ge hunden vatten, även låta hunden vila. Detta ska ske 
på stigen, då tiden går. 
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• Föraren väljer själv om han vill börja att skicka till höger eller vänster från 
patrullstigen. 

• Vid påvisning får föraren välja kopplad eller lös hund. Med lös hund skall hunden 
befinna sig före förare och domare. Figuranten transporteras med lös hund 
tillbaka till patrullstigen. På återtransporten får fotkommando användas. 
Avståndet mellan förare och lös hund får inte överstiga 5 m. 

• Vid påvisning med ej dold figurant, så ber föraren figuranten att följa med till 
patrullstigen. Hunden ska ej röra figuranten.  

• Vid påvisning med dold eller delvis dold figurant så ber föraren figuranten att 
komma fram och följa med till patrullstigen. Hunden ska ej röra figuranten. 

• Föraren talar om för figuranten om den skall gå framför eller bakom vid 
återtransport. Valet av återtransport skall vara konsekvent genom hela provet. 

• Funnen figurant skall transporteras till patrullstigen av förare och hund innan 
nästa skick påbörjas.  

• När hunden har påvisat figuranten för föraren och domaren, så stoppas 
tidtagningen under transporten tillbaka till patrullstigen och startas igen när de 
kliver på stigen. 

• Vid prov skall alltid figuranterna vara passiva. 

• Hunden ska inte röra figuranten. Om hunden ändå gjort det, ska figuranten 
berätta för domaren vad hunden gjort. Domaren bedömer om provet därmed blir 
godkänt eller inte. 

• När det gäller Start och Järnprov skall figuranterna vara sittande eller liggande, i 
övriga klasser så får alla varianter förekomma. 

• Vid fler än tre hundar i startande klass så sker lottning av startordningen. 

• Koppel, väskor eller andra föremål från föraren får ej ligga på patrullstigen. 
Föraren ska ha detta på sig. 

• Domaren har rätt att icke godkänna provet om ovan regler ej efterföljs. 

• Gott om tid finns för att dessa regler skall kunna efterföljas utan problem. 
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Klassindelning 
 

Startklass 

Sökrutans bredd 25 meter  

Figuranter (fig) En (1) fig i varje ruta, totalt två (2) ej dolda. 

Genomförande 

Hunden skall hämta lös rulle hos figuranterna och lämna till 

föraren, därefter sker påvisning med lös eller kopplad hund.  

Vid skallmarkering se nedan. 

Tid 7 min  

Terräng Öppen terräng 

 

 
 

För godkänt krävs att hunden markerar och påvisar de två figuranterna samt att 
figuranterna transporteras åter till patrullstigen inom utsatt tid. 

Vid skallmarkering tar sig föraren till hunden, som skäller vid figuranten. Föraren får 
endast röra sig då hunden avger skall.  

I övrigt enligt markering med rulle för godkänt resultat. 

  

Djup 50 m 

Patrullstig 
Slut 

Början 

Bredd 25 m  

Djup 50 m 
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Järnklass 

Sökrutans bredd 50 meter  

Figuranter (fig) En (1) fig i varje ruta, totalt två (2) den ena delvis dold. 

Genomförande 

Hunden skall hämta lös rulle hos figuranterna och lämna till 

föraren, därefter sker påvisning med lös eller kopplad hund.  

Vid skallmarkering se nedan. 

Tid 10 min  

Terräng Varierad öppen-/skogsterräng 

 

 
 

För godkänt krävs att hunden markerar och påvisar de två figuranterna samt att 
figuranterna transporteras åter till patrullstigen inom utsatt tid. 

Vid skallmarkering tar sig föraren till hunden, som skäller vid figuranten. Föraren får 
endast röra sig då hunden avger skall.  

I övrigt enligt markering med rulle för godkänt resultat. 

  

Djup 50 m 

Patrullstig 
Slut 

Början 

Bredd 50 m  

Djup 50 m 
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Bronsklass 

Sökrutans bredd 100 meter  

Figuranter (fig) Tre (3) figuranter, varav en dold. 

Genomförande 

Hunden skall påvisa figuranterna med fast rulle.  

Därefter sker påvisning med lös eller kopplad hund. 

Vid skallmarkering se nedan. 

Tid 20 min  

Terräng Skogsterräng, varierad kuperad 

 

 
 

För godkänt krävs att hunden markerar och påvisar alla tre figuranterna samt att 
figuranterna transporteras åter till patrullstigen inom utsatt tid. 

Vid skallmarkering tar sig föraren till hunden, som skäller vid figuranten. Föraren får 
endast röra sig då hunden avger skall.  

I övrigt enligt markering med rulle för godkänt resultat. 

  

Djup 50 m 

Patrullstig Slut 

Början 

Bredd 100 
m  

Djup 50 m 
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Silverklass 

Sökrutans bredd 200 meter  

Figuranter (fig) Tre (3) dolda figuranter. 

Genomförande 

Hunden skall påvisa figuranterna med fast rulle.  

Därefter sker påvisning med lös eller kopplad hund.  

Vid skallmarkering se nedan. 

Tid 35 min  

Terräng Skogsterräng/ kuperad, till viss del svårtillgänglig 

 

 
 

För godkänt krävs att hunden markerar och påvisar alla tre figuranterna samt att 
figuranterna transporteras åter till patrullstigen inom utsatt tid. 

Vid skallmarkering tar sig föraren till hunden, som skäller vid figuranten. Föraren får 
endast röra sig då hunden avger skall.  

I övrigt enligt markering med rulle för godkänt resultat.  

Djup 50 m 

Patrullstig 
Slut 

Början 

Bredd 200 
m  

Djup 50 m 
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Guldklass 

Sökrutans bredd 300 meter  

Figuranter (fig) Fyra (4) dolda figuranter. 

Genomförande 

Hunden skall påvisa figuranterna med fast rulle.  

Därefter sker påvisning med lös eller kopplad hund.  

Vid skallmarkering se nedan. 

Tid 45 min  

Terräng Skogsterräng/ kuperad, till viss del svårtillgänglig 

 

 
 

För godkänt krävs att hunden markerar och påvisar alla fyra figuranterna samt att 
figuranterna transporteras åter till patrullstigen inom utsatt tid. 

Vid skallmarkering tar sig föraren till hunden, som skäller vid figuranten. Föraren får 
endast röra sig då hunden avger skall.  

I övrigt enligt markering med rulle för godkänt resultat. 

 

 

 
 
 
 
 

Djup 50 m 

Patrullstig 

Slut 

Början 

Bredd 300 
m  

Djup 50 m 
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Bedömningsanvisningar  
I samtliga klasser gäller betygen Godkänd eller Ej Godkänd  

 
Start-/ Järnklass  
För att erhålla betyget Godkänd krävs att:  
- Antalet figuranter redovisas inom tidsgränsen  
- Övriga regler följts 
 
Bronsklass  
För att erhålla betyget Godkänd krävs att:  
- Antalet figuranter redovisas inom tidsgränsen  
- Övriga regler följts 
 
Silverklass  
För att erhålla betyget Godkänd krävs att:  
- Antalet figuranter redovisas inom tidsgränsen  
- Övriga regler följts 
 
Guldklass  
För att erhålla betyget Godkänd krävs att:  
- Antalet figuranter redovisas inom tidsgränsen  
- Övriga regler följts 
 
 

Avbrutet sökprov 
Domaren har rätten att avbryta sökprovet om:  

• Hunden visar aggressivitet mot figurant eller angriper figurant. 
• Hunden vid upprepade tillfällen inte åtlyder förarens dirigering. 
• Hund uppenbarligen spårar. 

• Hunden markerat utan att hunden hittat figuranten (”Tjuvat” rullen eller skall-
markerat). 

• Tiden är slut och alla figuranter inte är hittade och återtransporterade till stigen. 

• Föraren har rätt att när som helst avbryta provet. 

 

 

Premiering 
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 championatutmärkelse krävs att hunden är stambokförd i SHK, med  
Godkänt resultat i guldklass samt bedömning Very Good på exteriörutställning i SHK. 
 


