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Syfte och mål  

- Svenska Hundklubbens prövningsordning i Specialsök syftar till att stimulera till ett 
aktivt och berikande liv för hund och förare.  

- Hundägaren får, tillsammans med sin hund, möjlighet att utveckla sin och hundens 
färdigheter i Specialsök, genom en lämplig stegring av svårigheter i fem klasser. 
 

Allmänt  

Rätt att delta i prov   
- Alla hundar har möjlighet att avlägga prov, såväl renrasiga som hundar av 

blandrastyp.  
- Det finns inga krav på att förarens ska vara medlem i Svenska Hundklubben. 

I övrigt gäller: 

- Hunden ska vara minst åtta månader, och föraren ska vara minst tolv år.  
- Löptikar får delta på prov och startar sist. Domare och förare ser till att löptik inte 

stör andra hundar under provet.  

 

Hinder för deltagande vid prov 
Hundar får inte avlägga prov om: 

- giltig vaccinering inte 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. 
- karenstid gäller vid medicinering. 

 

Anmälan 
Anmälan till prov görs på SHK:s centrala hemsida 
https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/. 

- Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar den lokalt 
provsansvarige för planering av prov.  

- Bekräftelse på att anmälan mottagits, skickas till anmälarens e-postadress, senast 
sju dagar efter mottagen anmälan.                                                                                                                                         

- Anmälan anses fullständig och är bindande, när både anmälan och betalning 
inkommit till Svenska Hundklubben.  

 

Registrering av provresultat 
- Provresultat rapporteras av domare till provregistrator/lokalt ansvarig, till 

redaktören för medlemstidningen Våra Hundar och till webmaster i Svenska 
Hundklubben. 

- Provregistrator/ lokalt ansvarig redovisar resultatet i resultatdatabas. 

 

https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/
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Avanmälan och återbetalning 
Vid eventuell avanmälan, återbetalas provavgiften vid bekräftad skada eller sjukdom 
hos hund eller förare. 
 

Hundens utrustning 
Under prov förs hunden i: 

- fast halsband eller sele. 
- lina eller koppel med maximal längd tre meter.  

Domare/Provansvarig 
Domare och provansvariga ska vara godkända och utbildade av Svenska Hundklubben. 

 

Felmarkeringar 
Om hunden felmarkerar, gäller följande: 

- En (1) felmarkering är tillåten i Start- och Järnklass. 
- Två felmarkeringar är tillåtna i Brons-. Silver- och Guldklass. 
- Vid fler felmarkeringar än ovan angivna, avbryts provet. 

Uppflyttning 
- I startklass krävs att samtliga gömmor hittas. I övriga klasser, se ”klassindelning”.  
- Ekipage som blivit uppflyttat till högre klass, kan fortfarande få avlägga prov i den 

lägre klassen. 

Belöning 
Under provets genomförande får föraren berömma och beröra sin hund. Det är inte 
tillåtet, att belöna med mat/godis eller föremål/leksaker.  

Vatten 
Föraren får ge hunden vatten före och efter, men inte under provet. 

Provets utformning 
Innan start tilldelas föraren den sökuppgift, som ska lösas inom sökområdet. Samtliga 
deltagare i en och samma klass har samma sökuppgift. 

Information om provets genomförande 
- Arrangören ger föraren nödvändig information om provets genomförande, i god tid 

innan den utsatta starttiden. 
- Strax innan ekipaget startar, lämnar funktionären närmare anvisningar om 

sökområdets gränser, säkerhetsrestriktioner och eventuellt annan kompletterande 
information. 

- Banvandring, fysisk eller virtuell, är inte tillåten.  

Tillträde till sökområdet 
- Hund eller förare får inte beträda sökområdet efter att det är upplagt, och fram tills 

dess att provledaren kallar ekipaget till start. 
- Andra ekipage får inte vistas inom synhåll för dem som gör prov.  



  Svenska Hundklubbens Prövningsordning i Specialsök 

 

 
v.1.0  Sida 5 av 7 
 

Sökområdet 
- Med sökområdet avses det område, som ekipaget ska söka av. 
- Miljöerna varierar och kan vara både inomhus och utomhus, i stadsmiljö och i 

terräng - oavsett årstid och väder. 
- Exempel på sökmiljöer kan vara industri, lager, kontor, ladugård, båt, terräng, 

parkeringshus, stadsmiljö, badplats etc. 
- Domaren fastställer sökområdets utformning, och sökområdet varierar därför 

mellan varje klass och provtillfälle. Sökområdets gränser ska vara tydliga. Vid behov 
kan utmärkning ske på lämpligt sätt.  

- Under ett prov har alla deltagare i en klass samma sökområde. Domaren kan flytta 
en gömma under pågående prov, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Gömman 
kan även flyttas om påverkan skett, eller om sökområdet inte kunnat återställas.  

- Provområdet vallas av med hund och människor innan start. Om möjligt ska hund 
som inte deltar i provet, söka av området innan första start. 

- Om möjligt ska sökområdet inte användas vid träning eller prov under veckan innan 
provet, för att minimera risk för kvarvarande vittring av Kong i provområdet. 

- Sökområde ska utformas så, att skaderisken för hund och förare minimeras.  
- Domare kan meddela restriktioner för, hur hund och förare får agera inom 

sökområdet, om det behövs av säkerhetsskäl. 
- Domare beslutar om publik tillåts i anslutning till sökområdet. 

Gömma/ gömmor 
Ny röd Kong Classic används. Gömmor sätts ett dygn före prov. 

Markering av gömma/ gömmor 
När föraren uppfattar att hunden markerat en gömma, meddelar hen det till domaren 
med ordet ”markerat”. 

Störning 
Störningar i form av människa, föremål eller föda kan förekomma under provet. 

Bedömning 
Godkänt eller ej godkänt sökprov baseras på antal hittade gömmor. Se klassindelning. 
 

Championat 
 
För att erhålla championat i Specialsök krävs: 

- Att hunden är stambokförd i SHK. 
- Att hunden hittat samtliga gömmor inom tidsramen i Guldklass. 
- Lägst bedömningen Very good på exteriörutställning i SHK.  
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Klassindelning  

Startklass 

Område Inne   

Gömmor 1 - 2 

Maxhöjd 1 m   

Minimihöjd Marknivå 

Doft Röd Kong Classic / 1 cm -- 

Krav för godkänt Alla gömmor hittade 

Krav för uppflyttning Alla gömmor hittade 

Max söktid 5 min 

 

Järnklass 

Område Inne / ute 

Gömmor 1 - 3 

Maxhöjd 1 m   

Minimihöjd Marknivå 

Doft Röd Kong Classic / 1 cm -- 

Krav för godkänt Alla gömmor hittade 

Krav för uppflyttning 2 godkända prov 

Max söktid 7 min 

 

Bronsklass 

Område Okänt 

Gömmor 1 - 4 

Maxhöjd 1,5 m   

Maxdjup 20 cm 

Minimihöjd Marknivå 

Doft Röd Kong Classic / ½ cm - 

Krav för godkänt Alla gömmor hittade 

Krav för uppflyttning 3 godkända prov 

Max söktid 10 min 
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Silverklass  

Område Okänt 

Gömmor 1 - 6 

Maxhöjd 1,5 m   

Maxdjup 30 cm 

Minimihöjd Marknivå 

Doft Röd Kong Classic / ¼ cm -- 

Krav för godkänt Alla gömmor hittade 

Krav för uppflyttning 3 godkända prov 

Störning Kan förekomma 

Max söktid 15 min 

 

Guldklass 

Område Okänt 

Gömmor 1 - 10 

Maxhöjd 1,5 m   

Maxdjup 40 cm 

Minimihöjd Marknivå 

Doft Röd Kong Classic / ¼ cm -- 

Krav för godkänt Alla gömmor hittade 

Störning Ska förekomma 

Max söktid 20 min 

 


