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Bestämmelser SHKs HUNDTEST
Redovisning av prov
Tjänstgörande beskrivare och testledare upprättar omdömesprotokollet
tillsammans.
Tjänstgörande beskrivare skall egenhändigt underteckna resultatprotokoll.
Hundägarinformation
Efter att hund beskrivits lämnar beskrivaren en redogörelse över individen. Inga
värderingar om hunds lämplighet för avel får lämnas.
Villkor för deltagande
Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med
svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och
avmaskning gentemot bandmask (echinococcos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10)
månaders ålder och inte vara utförd för mer än tre (3) år sedan.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan
förekomma.
Vidare rekommenderar SHK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

Ägare/förare
Deltagande hunds ägare/förare behöver inte vara medlem i SHK.
Förare måste vara minst 12 år.
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Hund
Hund från 2 års ålder (uppnått samma dag eller tidigare) ingen övre åldersgräns.
Hunden skall delta under det namn den är registrerad. Resultat för hund som
deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
Rätt att delta har även icke renrasig hund.

Hinder för deltagande
Tik som löper.
Dräktig tik får inte delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett och får
inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara
påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som
otillbörligt kan påverka prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd om träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§
samt bilaga 2 till dessa föreskrifter.
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd
förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta.

Anmälan och avgifter
Anmälningsavgift fastställs av SHKs CS.
Anmälan och anmälningsavgift skall vara arrangören tillhanda senast två (2)
veckor före beskrivningen. Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, dock
avgör arrangören om efteranmälningar tas emot samt i vilken utsträckning.
2

2017-09-29

Startavgiften återbetalas vid bestyrkt hinder för deltagande av orsak, över vilken
anmälaren inte råder (bestyrkt av veterinär eller läkare).
För återbetalning måste dock återbud lämnas före beskrivningsdagen samt
bestyrkan om orsaken.

Beskrivningen allmänt
Som regel kan beskrivningen avbrytas när hund inte låter sig kallas in och
kopplas inom två (2) minuter. Beskrivare har skyldighet att avbryta när hund
visar oförmåga att bli neutral under den tid som förflyter mellan moment.

Tekniskt fel
Om beskrivningen inte kunnat utföras som planerat så avgör beskrivaren om
momentet trots detta går att beskriva eller om det skall betraktas som ett tekniskt
fel och således tillåtas göras om.

Funktionärer, allmänna bestämmelser
Vid beskrivning skall samtliga funktionärer utses och tjänstgöra enligt
nedanstående regler.
Funktionär får inte tjänstgöra för egen uppfödning eller i familjen ägd hund.
Funktionär ska uppträda sportsligt och korrekt mot hundägare, övriga
funktionärer och publik.
Uttagning av beskrivare samt övriga funktionärer vid beskrivning görs av
arrangör.
Vid beskrivning tjänstgör beskrivare, testledare samt figuranter.
Beskrivare
Beskrivningen görs av en auktoriserad beskrivare.
Beskrivare som visar uppenbar olämplighet vid utövandet av uppgiften kan få
auktorisationen återkallad för viss tid eller för alltid.
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Testledare
Testledare skall vara auktoriserad eller vara beskrivare.
Testledare som visar uppenbar olämplighet vid utövandet av uppgiften kan få
auktorisationen återkallad för viss tid eller för alltid.
Figuranter
Figurant skall vara auktoriserad.
Figurant som visar uppenbar olämplighet vid utövandet av uppgiften kan få
auktorisationen återkallad för viss tid eller för alltid.
Förarens skyldighet
Föraren är skyldig att följa den anvisning som meddelas av testledaren.
Hunds framförande
Hunden ska föras i ett (1) icke strypande halsband med ca 180 cm långt koppel.
Utförande
Hund prövas enligt ”Anvisningar för SHKs HUNDTEST”.
Genomgången HUNDTEST
Med genomgången menas att denna är helt genomförd.
Avbrutna prov skall betraktas som provtillfälle och registreras som avbrutna.

Ombeskrivning
Hund som under beskrivningen p.g.a. uppkommen skada eller av annat
uppkommet hälsoskäl inte kan fullfölja medges ombeskrivning.
Hund som avbrutits enligt (2) minutersregeln kan medges ombeskrivning
(1)gång.
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