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1 Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna
klubbar.
Dessa regler är fastställda att gälla from 2017-01-01 t o m 2021-12-31. Eventuella ändringar som
påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)
Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och
beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som
anordnas inom SKK-organisationen. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt
bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på såväl
arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar
och skador på människor, den egna hunden och andra djur.
Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK- organisationen.
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.
Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller
motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på utställning, prov, tester, tävling eller
beskrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och
att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.
Samtliga hundar skall ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan
föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.
När veterinärintyg åberopas för en hund skall detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se
exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som skall finnas med för att
intyget skall accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, beskrivning av
skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel
avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original skall alltid medtas vid utställning. Vidimerad
kopia räknas som original. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning, och
inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:





på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur
av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen
av SKKs Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från
rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning
valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av person
som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur,
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alternativt är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i
SKKs Disciplinnämnd.
Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlingseller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att
anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte
rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang.
Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas
championat.

1.1 Vaccinationer
Deltagande utländska hundar skall vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask
(echinococcos).
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området skall vara
vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:
•

Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.

•

Hund över ett (1) års ålder: Hund skall vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte
vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

•

Förstagångsvaccination skall vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, test-, tävlings-,
beskrivnings och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsregler följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på
området dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

1.2 ID-märkning
Hund skall vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, test, tävling eller beskrivning.
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISOstandard 11784 och 11785.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att
tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.

1.3 Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, test, tävling eller beskrivning
under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt
att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga
omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller
klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående skall denne, av tjänstgörande
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funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: domare, beskrivare,
bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare,
instruktör, figurant vid test m.fl.
Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan
uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller
skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, test, tävling eller beskrivning om
skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.

1.4 Force majeure
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på
grund av force majeure.
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som
orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller
funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för
skador eller direkta eller indirekta kostnader.

1.5 Oacceptabelt beteende
Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett
oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt
mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, skall på särskild blankett rapporteras till SKK av
tjänstgörande funktionär.
Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende
enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den
aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla arrangemang
och klubborganiserade aktiviteter.
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär,
prov-, test- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Rapporterad hund kan avvisas från området.

1.6 Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger
inte rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt
att utdela Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån
aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet, eller tydligt
flyktbeteende dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon
möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.
Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka,
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med
hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
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Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.
Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valpning, beräknat
från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett
resultatet av valpningen.
Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning och inte
heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.
Öronkuperade hundar
Födda före 1 januari 2008:
-

-

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt är fallen
undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på utställning, SBKs
exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på utställning, SBKs
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
-

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och
beskrivning.
Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.
Födda före 1 januari 2008:
-

-

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är fallen
undan svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov,
tävling och beskrivning.
Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att
avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i
inledningen till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som
senare får delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.


Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där
svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedicinska
skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov
eller tävling. Däremot får den delta på Mentalbeskrivning Hund.
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Födda 1 januari 2008 eller senare:
Prov, tävling och beskrivning
-

-

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har
svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång
svans får delta på prov, tävling och beskrivning.
Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov,
tävling eller beskrivning.

Generalklausul och dispensmöjlighet
Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått annan i
Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på utställning,
SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. Detta gäller även valpar undan tik
som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för utförseln av tiken.
Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår att
utförseln inte skett för att kringgå reglerna om hinder för deltagande, eller om synnerliga skäl
föreligger.

1.7 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 utseende, prestation,
reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
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 vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.
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.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKKorganisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från
SKK-organisationens dopingreglemente.
Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell
doping eller annan otillåten åtgärd skall tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa
aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas
därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik






Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid
utställning och SBKs exteriörbeskrivning utan skall tilldelas Diskvalificerad respektive ej
godkänd.
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller
beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus
föreligga – för upplysning om detta, se det specifika regelverket.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.
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Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling
medges generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov,
tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund.
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2 Särskilda regler för Vallanlagstest (Natural Herding Aptitude Test –
NHAT)
Regelverket är fastställt att gälla för en provperiod om 3 år, 2017-07-01--2020-07-01.
Dokumentet är en översättning och bearbetning av FCI: Natural Herding Aptitude Test ”FCI-NHAT”,
daterat januari 1 – 2016.

FCI-NHAT är ett anlagstest och syftar till att beskriva de viktigaste karakteristiska egenskaper som alla
vallande raser har gemensamt.
 Intresse för en flock av djur
 Viljan att samarbeta med sin förare
 Driften att kontrollera flockens rörelser
 Den naturliga viljan att söka balanspunkten mitt emot sin förare för att bättre kontrollera
flocken.

2.1 Reglernas tillämplighet
Dessa regler skall tillämpas för test som arrangeras av Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV).
Härutöver gäller i tillämpliga delar Svenska Kennelklubbens (SKK) stadgar samt bestämmelser som
utfärdats av myndighet.
Se särskilt dokumentet SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund.

2.2 Rätt att arrangera test/Ansökan om test
Rätt att arrangera test har SvKV.
Ansökan om test skall göras till SvKV. Ansökan skall vara SvKV tillhanda senast en (1) månad innan
testtillfället.
Annonsering av test sker via SvKV.

2.3 Avgränsningar/ Svenska anpassningar



Australian kelpie har rätt att delta
Djurägaren har rätt att begränsa vilka raser som tas emot.

2.4 Villkor för deltagande
Hund
Vallanlagstest är öppet för hund av vallhundsras uppräknad i bilaga 1.
Hunden skall ha uppnått 12 månaders ålder senast samma dag som testet äger rum.
Hunden skall vara stambokförd och delta med registreringsnummer och registrerat namn.
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset skickas till SKKs kansli för registrering av
hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan till testet.
I de fall ovanstående krav inte uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
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Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK
före anmälningstidens utgång.
Förare
För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap inom SKK-organisationen.
För förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelklubb.
Föraren skall vara minst 12 år gammal.

2.5 Hinder för deltagande
Se SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tester, tävlingar och beskrivningar.
Utöver dessa, hundar och förare som inte uppfyller Särskilda regler för Vallanlags test Traditionell stil.

2.6 Förarens skyldigheter
Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdats för Natural
Herding Aptitude Test – NHAT, samt de ytterligare anvisningar som meddelas.
Följer inte föraren reglerna och anvisningarna, eller om föraren i övrigt uppträder olämpligt, kan
anlagstestaren eller testledaren utesluta ekipaget från vidare deltagande den aktuella dagen.
Deltagare är ansvarig för att ha sina hundar under full kontroll hela tiden.
Förare och/eller dess hund som stör annan hund eller deltagare under arbete skall strykas och
diskvalificeras.

2.7 Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan till test görs enligt SvKVs instruktioner. Anmälningsavgift bestäms av SvKV och beslutas vid
respektive arrangemang samt anges i inbjudan.
Anmälan och anmälningsavgift skall vara SvKV tillhanda innan anmälningstidens utgång.
Om anmälan är felaktig eller om avgiften inte betalats inom föreskriven tid har SvKV rätt att avvisa
anmälan.

2.8 Återbetalning av anmälningsavgift
Anmälningsavgift återbetalas i händelse av sjukdom. Veterinär eller läkarintyg krävs. En
administrationsavgift kommer att dras av.

2.9 Deltagande vid anlagstest
Förare får starta med flera hundar.
Det är tillåtet att hunden har halsband. S.k. stryphalsband, eller liknande får inte användas. Hunden får
inte vara försedd med munkorg.
Tik som löper startar sist. Deltagare vars tik löper skall underrätta provkommittén i förväg. Hunden får
inte komma in på tävlingsområdet förrän tillåtelse för detta har erhållits.
Startordning lottas och varje startande skall vara redo att starta när det är dess tur i ordningen.
Förare som inte svarar på inroparens anrop och då inte kommer till start anses diskvalificerad.
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Det är förarens ansvar att vara uppmärksam på detta.
Föraren skall vara medveten om att även om startordningen hålls strikt kan oförutsedda situationer
inträffa vilka påverkar starttid, varför fasta starttider inte kan ges eller utlovas.
Under testet får deltagare inte ta emot någon form av hjälp eller råd från utomstående. Sker detta
diskvalificeras deltagaren.

2.10 Provarrangörs åtagande
Tillräckliga marker med varierande egenskaper och terräng krävs för genomförande av prov.
Vid behov prepareras banan för avsett test.
Prov bör hållas på öppna och inhägnade fält/ytor (naturliga kanter, staket eller flexinät) som ger
maximal säkerhet för publik, får och hundar.
Provarrangörens ansvar:
 Utse ansvarig för testet samt att anlita övriga funktionärer
 Skicka PM till deltagare och anlagstestare, tillhanda senast fjorton (14) dagar innan testdagen
 Förbereda bedömningsprotokoll
 Förmedla testets uppläggning till anlagstestaren.
 Utföra de kontroller av får som skall ske enligt regelverket och/eller myndighets beslut
 Kontrollera förare och hunds kvalifikationer för att delta
 Innan testet påbörjas skall testledaren samla samtliga deltagare för genomgång av testets
genomförande. Frågor kan ställas och förklaringar ges vid detta tillfälle.

3.11 Kontroller
Arrangör är skyldig att kontrollera att:
 deltagande hund är vaccinerad enligt gällande regelverk
 deltagande hund är ID märkt (stickprov kan ske)
 deltagande förare innehar medlemskap enligt gällande regelverk.

3.12 Funktionärer
Anlagstestare
Rätt att döma Vallanlagstest har anlsgtestare auktoriserad i Sverige av SvKV.
Anlagstestare vid Vallanlagstest skall vara medlem i SvKV eller klubb inom SVaK och finnas angiven i
särskild förteckning.
Anlitas anlagstestare från annat land krävs tillstånd från dennes hemland via SKK.
Anlagstestare får inte delta i någon klass på prov/test/tävling där denne själv dömer.
Testledare
Testledare i Vallanlagstest auktoriseras av SvKV.
Testledare skall vara medlem i SvKV.

3.13 Utförande
Deltagande hund prövas enligt punkt 4 Genomförande/Utvärdering.
Antalet hundar som bedöms bör inte överstiga 25 för varje anlagstestare och dag.
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3.14 Anlagstestarens bedömning
Anlagstestarens bedömning startar då deltagaren påbörjar testet.
I detta test kommer hunden att bedömas för sin funktion som vallhund. Testet är tudelat. Första delen
avser grundläggande sociala egenskaper hos hunden och den andra delen avser anlagen för vallning.
Anlagstestaren kan instruera tävlingsledaren att stoppa en hund på någon plats på banan samt ge
order om en omstart, antingen från början eller från anvisad plats, om omständigheterna kräver detta.
Det är helt och hållet upp till domaren att fatta dessa beslut. I fall av delvis omstart behålls alla tidigare
poäng eller avdrag.

3.15 Protest och besvär
Protest kan endast lämnas av förare vars rätt berörs av det klandrade beslutet. Protest kan inte lämnas
mot bedömningsbeslut. Resultat kan ändras endast i följande fall:
-om fel av teknisk art är begånget
-om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler
Protest skall skriftligen lämnas in till testledaren innan provet/tävlingen slutförts för dagen.
Protest behandlas av SvKVs styrelse och beslut skall meddelas senast fjorton (14) dagar efter
provet/testet/tävlingen.
Avslagen protest skall skriftligen motiveras och kan skriftligen överklagas till SKKs Föreningskommitté
inom en vecka efter att beslut har meddelats.

3.16 Redovisning av test
Redovisning av test sker enligt följande.
SvKV ansvarar för att resultatlistor är korrekt ifyllda och SvKV redovisartestet till SKK för
resultatregistrering i SKKs databas, senast 14 dagar efter testets genomförande.

4 Djur
Vallanlagstestet kan genomföras med antingen får eller nöt.
Flocken bör vara sammansatt så att samtliga som testas får arbeta med djur av motsvarande typ och
kvalitet.
Alla djur ska passa in i flocken, d v s djuren i flocken måste vara vana vid varandra sedan tidigare.

De vallade djuren (utdrag ur SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund)








Skall vara i god kondition, d v s vara i normalhull och friska, vilket innebär att djuren klarar av
att bli vallade utan att visa på att det frestar på djuren.
Djur som visar tecken på nedsatt allmäntillstånd, andningspåverkan, hälta eller smittsam
sjukdom skall inte användas vid vallningsträning.
Djuren skall i grunden vara så lite stressbenägna som möjligt.
Djuren skall vara vallningsbara och invallade, så att de lugnt går undan när hunden kommer
mot dem.
Djuren skall vara väl invallade av den typ av vallhund som skall användas vid träning, dvs ”eye”
respektive ”kroppsvallande” hundar.
Skall vara i lämplig ålder för att tränas med hund.
För får innebär detta minst fyra månaders ålder, för nötkreatur minst sex månaders ålder.
Se särskilt dokumentet SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund.
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Området där testet äger rum skall vara runt 75 meter långt och tillräckligt brett runt rundfållan så att
det är minst 10 meter mellan fållan och områdets ytterhörn. Rundfållan kan vara mellan 8 och 16
meter i diameter, vilket innebär ca 25 – 50 meter i omkrets. Storleken beror på antalet djur som
används. Staket måste vara tillräckligt stabilt för att hålla flocken inne och hunden utanför. För test
med boskap skall ett eller två skyddsområden (¨bullfight type¨) tillhandahållas.
För varje test skall minst 10 får eller 5 nöt finnas. Djuren skall roteras efter 3 eller 4 testade hundar.

5 Genomförande – Utvärdering
5.1 Genomförande
Del 1: Socialt beteende
A) Kontakt med människor
Anlagstestaren söker kontakt med hunden för att verifiera det sociala och dess självbehärskning.
Anlagstestaren har redan tidigare haft kontakt med hunden när tatuering eller chip kontrollerats.
Hunden i koppel, förs av föraren genom en grupp av människor.
Aggressivitet mot eller rädsla för människor accepteras inte. En naturlig reaktion hos en alert individ,
typisk för många vallhundsraser, accepteras.
B) Kontakt med hundar
Föraren skall med hunden i koppel passera en grupp av människor med andra hundar i koppel.
Hundarna i gruppen måste vara lugna. Även den testade hunden måste visa ett naturligt beteende
mot andra hundar.
C) Känslighet för ljud
Under denna del av testet skall anlagstestaren eller en assistent avge ett plötsligt ljud. Hunden skall
regera utan rädsla. En naturlig reaktion av uppmärksamhet godtas. Ljudet kan åstadkommas genom
att prassla med en plastpåse eller liknande ljud. Skott tillåts inte.
D) Relation till föraren
Anlagstestaren skall bedöma vilket förtroende hunden har för sin förare i en obekant miljö. Det skall
inte bedömas som en lydnadsövning. Detta är en viktig bedömning av ett öppet och naturligt
beteende hos hunden.
Hunden skall respektera sin förare (position och kommandon) och samarbeta med föraren. Hunden
förväntas ha en god relation till sin förare, vilket skall demonstreras i kort runda med okopplad hund.
Hinder
Hunden skall ledas eller föras över något hinder som till exempel ett lågt hopp eller en lägre ramp.
Utan föraren
Medan hunden hålls i koppel av en medhjälpare eller anlagstestaren, skall föraren gå cirka 15 meter
bort och stanna på signal av anlagstestaren. Hunden får inte visa någon stress eller panik.
Inkallning
Svenska Kroppsvallarklubben – SvKV
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På signal från anlagstestaren skall medhjälparen koppla loss hunden och föraren kallar in sin hund.

Del 2: Vallningsanlag
Anlagstestaren skall ge hunden tillräcklig möjlighet och tid att visa sina egenskaper.
Anlagstestaren kan instruera föraren genom testet, för att uppmuntra och följa hunden. Föraren får
uppmuntra hunden men inte genom att ge godis eller leka med hunden.
A) Att närma sig flocken
På väg till startpositionen för testet skall föraren med hunden i koppel, gå runt fållan med djuren för
att säkerställa att hunden uppmärksammat dem, och uppmuntra ett intresse. Därefter fortsätter de
till startpunkten.
Vid startpunkten, cirka 50 meter från fållan, skall på signal från anlagstestaren, föraren börja gå mot
fållan och koppla loss hunden efter ca 10 meter. Här kan ett kommando användas för att frisläppa
hunden.
Från det ögonblick som föraren börjar gå kommer anlagstestaren att bedöma hundens intresse för
flocken. På signal från anlagstestaren börjar föraren gå rakt mot fållan utan att signalera eller
kommendera hunden. Det är av stor vikt när hunden börjar visa intresse, och på vilket avstånd från
fållan.
Anlagstestaren kan be föraren gå ett varv runt fållan, vända om eller stanna. Hundar som har
instinkten att cirkla och leta efter balanspunkten mitt emot sin förare visar starkt sin fallenhet för
vallning. För att väcka intresset hos hunden kan anlagstestaren be föraren gå in i fållan utan hund och
flytta runt fåren.
B) Kontakt med flocken
Anlagstestaren kan be föraren gå in i fållan med hunden i koppel. Om hunden visar rätt attityd kan
anlagstestaren besluta att kopplet kan tas av.
Om hunden visar aggressivitet eller rädsla skall testet avslutas. Om rädsla uppstår är det tillåtet för
föraren lugna sin hund innan de går ut ur fållan.
C) Intresse och initiativ
Under testet skall hunden visa intresse för djuren under åtminstone två minuter.
För att fastställa initiativförmågan hos hunden, kommeranlagstestaren att titta på hundens naturliga
drift att kontrollera flockens rörelser utan kommandon från föraren.

5.2 Utvärdering
Testerna av socialt beteende, del 1, och vallningsanlag, del 2, bedöms separat.
A) Socialt beteende
Anlagstestaren kommer att göra korta noteringar om uppförande och kvalificera hunden som
Godkänd (G), Ej Godkänd (EG) eller Diskvalificerad (DIS).
Om hunden inte blir godkänd i del 1, beteendetestet får den inte fortsätta till del 2, test av
vallningsanlagen.
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B) Vallningsanlag
Anlagstestaren kommer att ge något av följande omdömen: Very Good (VG), Good (G),
Bristfällig – Insufficient (INS) eller Diskvalificerad (DIS) i fall av aggression mot fåren.
Hund som diskvalificerats får inte göra om testet.
Hund som i del 2 får bedömning Bristfällig får göra om testet vid ett annat tillfälle.
Instinkt för vallning är en komplex blandning av nedärvda egenskaper och förmåga som gör en hund
användbar till att kontrollera en flock. Det är ett stereotypiskt, instinktivt och funktionellt beteende hos
vallhundar, som inte är ett resultat av inlärning eller erfarenhet.
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Bilaga 1 – Vallhundsraser
Raslista – SvKVs test/prov 2017-07-01
Nr FCI
287
293
342
271
347
44
113
194
93
15
138
141
156
296
87
277
238
313
16
251
55
56
88
38
39
289
284
237
189
135
14
336

Ras
AUSTRALIAN CATTLE DOG
AUSTRALIAN KELPIE
AUSTRALIAN SHEPHERD
BEARDED COLLIE
BERGER BLANC SUISSE
Vit herdehund
BERGER DE BEAUCE
Beauceron
BERGER DE BRIE
Briard
CANE DA PASTORE BERGAMASCO
CAO DA SERRA DE AIRES
CHIEN DE BERGER BELGE
Belgisk vallhund
CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A FACE RASE
CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A POIL LONG
CHODSKY PES
COLLIE ROUGH
COLLIE SMOOTH
GOS D’ATURA CATALA
HRVATSKI OVCAR
LANCASHIRE HEELER
MUDI
NEDERLANDSE SCHAPENDOES
OLD ENGLISH SHEEPDOG
POLSKI OWCZAREK NIZINNY
PULI
PUMI
SHETLAND SHEEPDOG
WELSH CORGI CARDIGAN
WELSH CORGI PEMBROKE
ISLENSKUR FJARHUNDUR
Isländsk fårhund
LAPINPOROKOIRA
Lapsk vallhund
NORSK BUHUND
SUOMENLAPINKOIRA
Finsk lapphund
SVENSK LAPPHUND
VÄSTGÖTASPETS
PERRO DE AGUA ESPANOL/SPANISH WATER DOG
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Grupp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
8

15 (16)
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