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Syfte och mål 
Svenska Hundklubbens prövningsordning i Föremålssök syftar till att stimulera hundägare, att 

tillsammans med sin hund utveckla sin och hundens färdigheter i Föremålssök. Genom en 

lämplig stegring av svårigheter i 5 klasser 

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

 

Målsättningen med SHKs Föremålsprov är att: 

- Stimulera till ett aktivt liv med hund 

- Tillsammans utvecklas till ett bra föremålssök ekipage 

- Hålla en hög kvalitet på provverksamheten 

 

Allmänt  

Rätt att arrangera prov  

Arbetsprovkommittèns sökgrupp, lokalavdelning 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   

Hunden ska vara minst 12 månader, föraren ska vara minst 12 år.  

Giltigt vaccinationsintyg skall kunna uppvisas vid provtillfället.  

Medlemskap i SHK är inget krav för att få delta i föremålssökprov.  

Löptikar får delta på spårprov och startar sist.   

Provansvarig och föraren ser till att löptik inte stör andra hundar under provet.  

Tävlingsbok är frivillig. Finns att köpa på lokalavdelning eller vid föremålsöksprov.  

Anmälan Föremålssök 

Anmälan till Föremålsprov görs på SHKs centrala hemsida 

http://www.svenskahundklubben.se/prov  Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och 

meddelar provansvarig för planering av prov. Bekräftelse på att anmälan är mottagen ska 

skickas till anmälarens e-postadress senast 7 dagar efter mottagen anmälan. När lämpligt antal 

anmälningar inkommit meddelas föraren när och var provet kan avläggas. Föraren anmäler i 

ordning start, järn osv. Anmälan anses fullständig när både anmälan och betalning inkommit till 

Svenska Hundklubben. 

Anmälningsavgiften betalas till Plusgiro 2156-8. Därefter är anmälan bindande. 

 

Registrering av provresultat 

Provresultat rapporteras av lokalt ansvarig till föremålssökregistratorn och för publicering i 

Våra Hundar och på centrala hemsidan 
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  Avanmälan  

Anmälan som återtas av anmälare efter bekräftad och överenskommet datum mellan 

provansvarig och anmälare, återbetalas ej, och provet anses som avverkat. 

Återbetalning  

Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast mot uppvisande av veterinärintyg för hund, 

läkarintyg för föraren. 

 Utrustning  

Hunden ska ha SHK tjänstetecken då den arbetar utan koppel eller lina, finns att låna! 

 

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 från järnklass – guldklass. Brons, silver och guldklass ska föremålen 

placeras på ett sådant sätt att hunden får söka av hela rutan. Vid utläggning mellan hundar ska 

samtliga föremålen lyftas. 

Material 

Föremålen kan bestå av olika typer av material 

Typer av 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 utlagda av föraren 

- Ekipaget klarar tidsgränsen 

Järnklass 

För att erhålla betyget godkänd krävs att 

- Hunden avlämnar 2 okända föremål till föraren 

- Ekipaget klarar tidsgränsen 

Bronsklass 

För att erhålla betyget godkänd krävs att 

- Hunden avlämnar 3 okända föremål till föraren 

- Ekipaget klarar tidsgränsen 
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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 Funktionärer vid prov.  

Utbildningsplanen finns på hemsidan under Sökprov. 

 

Terrängdefinitioner  

Skogsterräng  

Till Skogsterräng räknas mark med buskvegetation och alla typer utav skog inklusive berg. 

Vattenhinder, exempelvis diken eller mindre (mkt grunda) bäckar kan även förekomma.   

Öppen terräng  

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

Vattenhinder, exempelvis diken eller mindre (grunda) bäckar kan även förekomma. 

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. 

 Avbrutet prov 

 Domaren kan avbryta provet om hunden avviker för långt 30 m från rutan. 
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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 utmärkelsen SHK Föremålssökchampion krävs att hunden är stambokförd i SHK, 

ett godkänt resultat i Guldklass med alla föremål redovisade och en 2:a på SHK utställning 

Klassindelning  

STARTKLASS 

 

Vallad ruta Av människa  

Rutans storlek 20 m bred 20 m djup 

Maxtid 3 min 

Antal föremål 2 2 för hunden kända föremål, hunden ser när 
föremålen läggs ut 

Ej synligt för hunden Utlagda av föraren minst 5 m ut i rutan 

Påsläppsrutin Påsläpp från baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng  

   

Godkänd 2 föremål avlämnade till föraren 
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JÄRNKLASS 
 

Vallad ruta  Av människa och hund 

Rutans storlek 25 m bred 25 m djup 

Maxtid 3 min 

Antal föremål 2 2 för hunden okända föremål, hunden ser när 
föremålen läggs ut 

Ej synligt för hunden Ej utlagd av föraren minst 5 m ut i rutan 

Påsläppsrutin Påsläpp från baslinje  

Terräng Skog eller öppen terräng  

  

Godkänd 2 föremål avlämnade till föraren 

  

 

 

BRONSKLASS   

 

Vallad ruta  Av människa  

Rutans storlek 30 X 30 m 30 m bred 30 m djup 

Maxtid 5 min 

Antal föremål 5  5 för hunden okända föremål 

Ej synligt för hunden Ej utlagda av föraren 

Påsläppsrutin Påsläpp från baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng 

  

Godkänd 3 föremål avlämnade till föraren 
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SILVERKLASS 

Vallad ruta  Av människa  

Rutans storlek 50 X 50 m 50 m bred 50 m djup 

Maxtid 5 min 

Antal föremål 5  5 för hunden okända föremål 

Ej synligt för hunden Ej utlagda av föraren 

Påsläppsrutin Påsläpp från baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng 

  

Godkänd 4 föremål avlämnade till föraren 

 

 

GULDKLASS 

Vallad ruta  Av människa  

Rutans storlek 50 X 50 m  50 m bred 50 m djup 

Maxtid 7 min 

Antal föremål 5  5 för hunden okända föremål 

Ej synligt för hunden Ej utlagda av föraren 

Påsläppsrutin Påsläpp från baslinje 

Terräng Skog eller öppen terräng 

  

Godkänd 5 föremål avlämnade till föraren 

 

 

 


