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1 Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2026-12-31. 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 SKKorganisationen.
Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning och ansvar
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
att på utställning, prov, 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 ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan
föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under det
ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
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, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen
varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se
exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att
intyget ska accepteras är: ras, 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 ska alltid tas med 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
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av SKKs Disciplinnämnd, SKKs 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, 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 (6) 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 SKKs Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt
till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubb- arrangemang.
Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat.

1.1 Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens Jordbruksverks gällande
införselbestämmelser för hund.
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska 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 ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte
vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
 Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings
och/eller utställningsdagen.
Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och
parainfluensa (kennelhosta).

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

1.3 Ansvar gällande förvaring av hund
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.
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Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad
aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på särskild
blankett, rapporteras till SKK.
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, proveller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.
Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

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, ska 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, proveller 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.

Ohälsa

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt
påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.
Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt
påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på andningsproblem äger inte
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rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära omprövning av förbud att delta när
Disqualified är tilldelat på grund av andningsproblem.

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.
Hund får inte delta tidigare än två (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. Vid beräkning av dagar är dag ett (1) första dagen efter parning/valpning.
Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid någon tidpunkt efter
det att parning skett. Se vidare i respektive regelverk.

Valpar

Valpar under fyra (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
Utställning
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.
Prov, tävling och beskrivning
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 prov, tävling eller
beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.

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.

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.
Svenska Kroppsvallarklubben – SvKV
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Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling
med djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1-4 §§.
Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen finns 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 ska 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 ska tilldelas Disqualified 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 finnas – 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.
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 villkor för Vallprov (IHT - International herding trials)
Traditionell stil
Detta regelverk är baserat på FCI international herding trials – Traditional Style,
Provet är öppet för får- och boskapshundar. Aktuella raser enligt bilaga 1

2.1 Reglernas tillämplighet
Dessa regler ska tillämpas på prov 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 prov
 Rätt att arrangera prov har SvKV.
 Annonsering av prov sker via SvKV.

2.3 Avgränsningar / Svenska anpassningar
Djurägaren har rätt att begränsa vilka raser som tas emot.
Fånga ett får – Flocken ska hållas på plats medan hundföraren fångar ett får. Utgår.
6.1.6. Trafik – Skydda fåren från körande fordon Fordonet ska stå still

2.4Villkor för deltagande:








Hund
Nationellt Vallprov Traditionell Stil är öppet för hund av vallhundsras uppräknad i bilaga 1.
Hunden ska ha uppnått 12 månaders ålder senast samma dag som provet äger rum.
Hunden ska vara stambokförd och delta med registreringsnummer och registrerat namn.
Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska 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.
Om en utländsk hund del ägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK
före anmälningstidens utgång.

Förare
 För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i SvKV.
 För förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelklubb.
 Föraren ska vara minst 15 år gammal.

2.5 Hinder för deltagande
Se SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar.
Utöver dessa, hundar och förare som inte uppfyller kap 2 Särskilda regler för Vallarbetsprov
Traditionell stil.
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2.6 Förarens skyldigheter
Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdats för Vallprov (IHT Traditionell stil, samt de ytterligare anvisningar som meddelas.
Följer inte föraren reglerna och anvisningarna, eller om föraren i övrigt uppträder olämpligt, kan
domaren eller provledaren 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 ska strykas och
diskvalificeras.

2.7 Anmälan och anmälningsavgift
Förare får starta med flera hundar. Hunden får inte starta i mer än ett prov eller test per dag.
Anmälan till prov görs enligt SvKV:s instruktioner. Anmälningsavgift bestäms av SvKV och beslutas vid
respektive arrangemang samt anges i inbjudan.
Anmälan och anmälningsavgift ska 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 hos hund eller förare. Veterinär eller läkarintyg
krävs. En administrationsavgift kommer att dras av.

2.9 Deltagande vid prov
Om det finns flera anmälda ekipage än möjligt antal startande platser gäller lottning.
Lottning sker på förare, om en förare har flera hundar lottas först platserna ut per förare och en hund.
Hundföraren får välja vilken hund man vill starta med. Därefter görs nästa lottning på samma sätt med
de platser som finns kvar efter första lottningen.
Startordning lottas och varje startande ska 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.
Det är förarens ansvar att vara uppmärksam på detta.
Föraren ska vara medveten om att även om startordningen hålls strikt kan oförutsedda situationer
inträffa vilka påverkar starttid, varför fasta starttider inte kan ges eller utlovas.
Föraren förväntas känna till banan och följa den enligt erhållen beskrivning.
Föraren ska utan hund inspektera och gå banan innan provet startar.
Under provet får deltagare inte ta emot någon form av hjälp eller råd från utomstående. Sker detta
diskvalificeras deltagaren.
Tik som löper startar sist. Deltagare vars tik löper ska underrätta provkommittén i förväg. Hunden får
inte komma in på tävlingsområdet förrän tillåtelse för detta har erhållits.
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2.10 Provarrangörs åtagande
Tillräckliga marker med varierande egenskaper och terräng krävs för genomförande av prov.
Vid behov prepareras banan för avsett prov.
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 provet samt att anlita övriga funktionärer.
Skicka PM till deltagare och domare, tillhanda senast fjorton (14) dagar innan provdagen.
Förbereda bedömningsprotokoll.
Skapa översikt över banområdet och förmedla provets uppläggning till domaren.
Utföra de kontroller av får som ska ske enligt regelverket och/eller myndighets beslut.
Kontrollera förare och hunds kvalifikationer för att delta i anmäld klass.
Innan provet påbörjas ska provledaren se till att samla samtliga deltagare för genomgång av
provets genomförande. Frågor kan ställas och förklaringar ges vid detta tillfälle. Det är domaren
som går igenom banans utformning.

2.11 Kontroller
Arrangör är skyldig att kontrollera att:
 Deltagande hund är vaccinerad enligt gällande regelverk.
 Deltagande hund är ID märkt.
 Deltagande förare innehar medlemskap enligt gällande regelverk.

2.12 Funktionärer
Domare
 Rätt att döma Vallhundsprov Traditionell stil har domare auktoriserad i Sverige av SvKV.

Domare vid Vallprov Traditionell stil ska vara medlem i SvKV eller klubb inom SKK - organisationen
och finnas angiven i särskild förteckning.
 Anlitas domare från annat land krävs tillstånd från domarens hemland via SKK.
 Domare får inte delta i någon klass på prov/tävling där denne själv dömer.
Provledare
 Provledare i Vallhundsprov Traditionell still auktoriseras av SvKV.

Provledare ska vara medlem i SvKV.

2.13 Domarens bedömning gällande omstart
Domare kan instruera provledaren 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 erhållna
poäng eller avdrag.
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2.14 Protest och besvär
Protest kan endast lämnas av förare som deltar i provet och berörs av beslutet. Protest kan inte
lämnas mot domslut. 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 ska skriftligen lämnas in till provledaren innan provet slutförts för dagen.
Protest behandlas av provledaren. Avslagen protest ska skriftligen motiveras och kan skriftligen
överklagas till SvKV:s styrelse inom en vecka efter aktuellt prov.

2.15 Får
Se särskilt dokumentet SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund.
Fåren i samtliga starter ska väljas ut på ett sådant sätt att varje deltagare får så likartad
sammansättning i gruppen som möjligt. Får som används vid prov bör alla komma från samma flock
och vara av samma sort. Fåren ska vara väl invallade och vana vid kroppsvallande hundar, i god
kondition, ålder och typ. Lamm ska vara avvanda.
Det måste finnas ett tillräckligt antal får i förhållande till antalet hundar som ska genomföra testet.
Varje flock får delta max 3 gånger. Arrangören ska se till att det finns tillräckligt många får så att god
djurhantering kan tillgodoses.
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3 Särskilda regler för Vallprov Traditionell Stil
(International Herding Trial TS)
3.1. INTRODUKTION
Vallprov Traditionell Stil (International Herding Trial Traditionell Style, IHT TS) är ett internationellt test
som ska utföras för att visa och bevara de egenskaper som är relaterade till hundens förmåga att hantera
får. Detta för att kunna behålla instinkter och arbetskapacitet som erhållits genom många generationer av
avel. Regler för Vallprov Traditionell Stil är upprättade i denna andemening.
De raser som är berättigade att delta i traditionell vallning har mycket olika bakgrunder. Vissa
raser/hundar har arbetat med att kontrollera flocken inom avgränsade områden, s.k. gränsvallning i
jordbruksområden. Andra har arbetat med att flytta fårflockar mellan olika beten eller högt upp på
slätterna i bergen utmed vägar och igenom byar.
I traditionell vallning, var och är, hundens dagliga kontakt med fåren tillsammans med bonden/herden
viktig. Att förse fåren med mat eller att föra dem till beten, ofta i ostängslade områden. Fåren i
traditionell vallning har ingen rädsla för herden och dennes hund. Fåren är också vana vid att hundarna
arbetar nära dem. Fåren litar på sin herde och är villiga att följa denne till ny betesmark eller för att bli
mjölkade.
I vallprov TS måste hundarna visa att de har grunderna till att bli en användbar vallhund. Hundens uppgift
är att hantera flocken. Ta flocken ut och in i fållorna, kontrollera förflyttningen och ta tillbaka får som
bryter ut från flocken. Vallarbetsprovet ska återspegla det dagliga arbetet med får på en gård.
FCI reglementet innehar olika övningar och hinder. Alla hundar av traditionell valltyp kan utföra dessa
baserat på gemensamma grunder i vallning. Variationer finns mellan olika rasers vallningsstil och viss
hänsyn ska tas till dessa.

3.2. KLASSER
3.2.1. Vallprovet är indelat I tre olika klasser klass-1 (IHT-1), klass-2 (IHT-2) och klass-3 (IHT-3).
3.2.2. Olikheterna I klasserna är:
a) olika stränga krav på hundens färdigheter
b) relativt sett kortare tid för att slutföra alla övningar
c) längre tid för att hålla får i betesarean
d) längre tid för hela banan
e) betesarean delvis eller inte inhägnad
f) kortare eller längre distans mellan hindren
g) fler övningar och fler svåra passager
h) antalet får kan variera mellan klasserna (antalet får kan vara högre i de högre klasserna för att göra
passagerna svårare och mer utmanade)
3.2.3. Beteckningar
Vallprov 1
Vallprov 2
Vallprov 3

Beteckning
IHT 1
IHT 2
IHT 3
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4 SÄRSKILLDA VILLKOR
4.1. Område – utrustning
4.1.1.
Bana – Området ska vara en yta på minst 50 x 100 meter, helst ännu större.
Avgränsningen kan vara naturlig, trädgränser etc. men ska vara tydligt markerad. Staket eller stängsel
rekommenderas. Banan måste vara ren och städad innan provet startar. Om det redan finns hinder på
banan kan domaren besluta att lämna dem där utan att använda dem.
4.1.2.
Betesområde - med en omkrets på minst 80 meter. Den kan vara kvadratisk eller rektangulär och ska
helst ha vegetation för fåren att beta. Gränserna för betesområdet bör märkas i varje hörn, t.ex. med
stolpar, koner, sand eller sågspån. Idealiskt är att använda naturliga gränser som en väg eller en klippt
remsa. Betesområdet får inte till fullo vara inhägnat. Men kan vara inhägnat på en eller två sidor. Om
domaren vill se hunden patrullera en markerad gräns bör gränsen vara tydlig för hunden att följa, inte
bara för människan som till exempel en tänkt linje mellan två koner.
4.1.3.
Hinder – Här beskrives några modeller av hinder och hur de kan utföras. Hinder
kan göras både från naturliga föremål (balar, staket, stenmurar) och från speciella bärbara
grindar. Grindarna måste vara lämpliga för att bygga upp olika kombinationer av hinder. Varje typ
av hinder kan ha flera variationer, och därmed högre grad av svårigheter.
Vissa hinder kan också tas på olika sätt och från olika håll under banans gång. Hindren måste vara säkra
för djur och / eller hundförare.
Domaren kan välja en egen variant av hinder eller vilket sätt de ska genomföras på.
4.1.4.
Utfållningsfållan ska ha en omkrets på minst 24 meter (formen kan vara oval, kvadratisk eller
rektangulär). Fållan ska ha en grind på minst 2 meters bredd, helst på gångjärn och med funktionellt
skydd så att får eller hund inte kan öppna den. Fållan kan vara fristående eller integrerad med det yttre
staketet.
4.1.5.
Infållningsfållan kan vara samma som utfållningsfållan. Men den kan också vara på annat ställe och den
kan vara mindre än utfållningsfållan. I klass 3 kan den också vara en djurtransport att lasta djuren på.
4.1.6.
Banan – naturlig eller simulerad väg med naturliga och eller tillverkade hinder och övningar
4.1.7.
Markeringar – stolpar, andra föremål eller naturliga hinder som markerar ändring av riktning, minst 4 st.
För stoppområde, minst 4 st. För betesområde, minst 4 st. Det kan också vara för att markera platser som
ska undvikas.
4.1.8. Fordon – endast I klass 3. Kan vara en cykel, fyrhjuling eller annan typ av fordon för att simulera
trafik utmed en tänkt väg.
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4.2.
Antal får-Flocken för varje ekipage måste bestå av minst 10 får, men helst fler.
Det totala antalet tävlande ekipage begränsas av arrangören med tanke på totalt antal tillgängliga får,
med hänsyn till kraven på djurens välmående.

4.3.
Tid-Tid för provet börjar när hundföraren öppnar grinden till fållan och slutar när hundföraren har stängt
grinden efter återgång till fållan. Bedömningen startar dock från det man går in på tävlingsområdet.
a) 25 minuter i klass 1 (IHT-1)
b) 30 minuter i klass 2 (IHT-2)
c) 35 minuter i klass 3 (IHT-3)
Eller mindre om domaren bestämmer så (tiden gäller för alla deltagande ekipage och ska i förväg
informeras).
Endast poäng erhållna inom den givna tiden räknas.
Ett för snabbt utförande av banan anses inte som väl utförd prestation, det är upp till hundföraren att
planera den tid som finns tillgänglig väldigt noggrant.

5 Övningar
5.1. Övningarna inkluderar kontroll av flocken.
5.1.1. Utfållning – Vakta grindhålet och ta ut fåren ut ur fållan.
5.1.2. Stop – Stanna flocken och hålla dem kvar på plats.
5.1.3. Bete – Vakta gränserna till betesarean medan fåren betar/äter och se till så att fåren håller sig inom
betesarens gräns.
5.1.4. Vegetation – Endast I klass 2 och 3 (IHT-2 and IHT-3) skydda/hålla flocken ifrån ett förbjudet
område (vegetation eller gröda) från fåren.
5.1.5. Trafik – Endast I klass 3 (IHT-3) skydda flocken från cykel eller annat fordon utmed en simulerad
väg.
5.1.6. Infållning – kontrollera flocken genom att hålla den stabiliserad utanför fållan innan de förs tillbaka
in I fållan eller annan viloplats vid slutet av banan.

5.2. Övningarna som innefattar bedömning av uppförande.
5.2.1. Förflyttning – Ta flocken till betesaren och tillbaka;
5.2.2. Hinder– tex. Broar, grindar, Ränna, korsningar, slalom, sorteringsrännor mfl.
5.2.2.1. Distansarbete– endast I klass 3 (IHT-3), distansarbete kan ersätta ett av hindren typ C (tex: hämta
fåren på avstånd och ta dem till hundföraren).

5.3. Uppförande
Bedömning av funktionell aktivitet, stil, styrka och mildhet gentemot fåren och samarbete med
hundföraren.
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6 ÖVNINGAR OCH POÄNG UTVÄRDERING
6.1. Övningar som inkluderar kontroll av flocken
6.1.1. Fålla ut
Syfte: Hunden ska ta fåren ut ur fållan, lugnt och utan stress och hålla flocken stabiliserad medan
hundföraren stänger grinden.
Beskrivning: Uppgiften är baserad på traditionell vallning där fåren känner hunden och herden.
I ett arbetsprov känner vanligtvis inte de inblandade parterna varandra och därför måste de först
introduceras för varandra.
Hundföraren kan presentera hunden för fåren genom att först gå längst fållans utsida med hunden.
Tiden börjar när hundföraren öppnar grinden till fållan. Hundföraren måste gå in i fållan med hunden för
att observera fårens beteende och presentera fåren för hunden inne i fållan. Därefter ska hunden
placeras så att den vaktar grinden så hundföraren kan öppna den lugnt och kontrollerat utan att fåren tar
sig ut. Därpå ska hunden ta fåren ur fållan lugnt och kontrollerat. Hundföraren och hunden ska
placera/stabiliserar flocken utanför fållan. Hundföraren stänger grinden medan hunden håller flocken
stabiliserad. Utvärderingen av arbete i fållan slutar när hundföraren skickar hunden att hämta fåren för
att börja gå banan.
Allvarliga misstag:
Hunden håller inte fåren från grinden så hundföraren kan öppna den.
Hunden jagar/tappar och eller splittrar flocken.
Uttaget ur fållan är för snabbt eller om ett får som redan är ute går tillbaka in i fållan.
Hunden håller inte fåren stabiliserade utanför fållan när hundföraren stänger grinden.
6.1.2. Stop
Syfte:
Någonstans, antingen på väg till eller från betesarean, måste hunden kunna få flocken att stanna upp vid
en given punkt. Det ska återspegla att det kan vara en skymd/farlig eller svår passage. Tex korsningar,
vägar, broar, skymda kurvor etc. Övningen inkluderar också att hålla flocken från att passera stopplinjen.
Beskrivning:
Flocken måste stoppas inom ett avgränsat område, inte för tidigt och inte för sent. Hunden ska aktivt
stoppa flocken och sedan hålla fåren så de inte passerar stopplinjen. När flocken är stabil och lugn ska
hundföraren gå till stopplinjen och förvissa sig om att det är säkert att passera. Domaren ger en signal när
det är klart att fortsätta om inget annat sägs.
Allvarliga misstag:
Hund eller flock passerar områdets stopplinje i rörelseriktningen.
Hunden stoppar inte flocken aktivt.
Hunden håller inte flocken bakom stopplinjen när föraren går fram.
Hunden stopper flocken för tidigt.
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6.1.3. Bete
Syfte:
Låta flocken i lugn och ro beta inom ett avgränsat område. Fåren får inte störas eller stressas när de betar.
Det är viktigt att hunden kan hålla dem inom avgränsningen för betet.
Beskrivning:
Efter att ha tagit fåren till betesområdet (helst till dess mitt), måste hundföraren och hunden lämna
betesområdet. Hundföraren ger hunden kommando att vakta gränsen till betesarean. Fåren bör börja
beta eller lugna ner sig även om de inte vill beta. Hundföraren och hundens uppgift är att se till att flocken
stannar i det avgränsade området.
Om ett får eller flocken går utanför avgränsningen ska hunden helst på eget initiativ ta den/dem tillbaka.
Hundens arbetssätt vid bevakning av gränserna beror på rasens specifika arbetssätt.
Viktigt är att hunden observerar fåren och håller dem i avgränsat område på eget initiativ.
Innan flocken lämnar betesmarken och man fortsätter banan ska fåren ha betat eller lugnat ner sig om de
inte vill beta.
a) i Klass 1 (IHT-1) ca 2:00 minuter
b i Klass 2 (IHT-2) ca 2:30 minuter
c) i Klass 3 (IHT-3) ca 3:00 minuter
eller längre om domaren så bestämmer (tiden ska vara lika för alla startande i klassen).
Domaren ger en signal när hundföraren kan be hunden att mobilisera flocken till att lämna betesområdet.
Allvarliga misstag:
Delar av eller hela flocken lämnar det avgränsade betesområdet för att hunden inte lyckades bevaka det.
Hunden driver bort fåren från betesområdet.
6.1.5. Vegetation – Skydda en förbjuden yta/area
Syfte:
Medan fåren följer hundföraren utmed en tänkt stig och ska hunden hindra flocken från att beträda ett
förbjudet område (gröda)
Beskrivning:
Hunden ska förflytta sig fram och tillbaka utmed passande sida om flocken längs med vägen där flocken
går och visa fåren att grödan inte är menad för dem. Om ett eller flera får lämnar den tänkta stigen och
beträder den förbjudna ytan ska hunden driva tillbaka dem.
Allvarliga misstag:
Hunden skyddar inte den förbjudna ytan väl.
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6.1.6. Trafik – Skydda fåren från körande fordon
Syfte:
Flocken följer hundföraren utmed en väg medan hunden skyddar (ser till att fåren hålls ifrån fordonet på
rätt sida om vägen) – ett rullande fordon innebär fara för fåren.
Beskrivning:
Hunden ska hålla mötande sida av vägen fri för trafik genom att röra sig fram och tillbaka utmed flocken
på den sida som är närmast fordonet.
Denna övning kan utföras utmed en riktig väg eller en simulerad väg.
Vägen måste vara tydligt avdelad och markerad åtminstone utmed ena sidan så att flocken kan orientera
sig själv på vägen under utförandet. Förslagsvis stängslas ena sidan så att inte en ivrig hund trycker
flocken bort från vägen. Trafik utgörs av stillastående bil, stillastående traktor alternativt cyklist.
Allvarliga misstag:
Hunden skyddar inte flocken tillräckligt.
6.1.7. Fålla in
Syfte:
Att föra fåren tillbaka till fållan. Flocken ska gå lugnt och kontrollerat för att undvika skador. Fåren får inte
rusa och de får heller inte trängas vid grinden.
Beskrivning:
Infållning bör uppnås genom hundens aktiva arbete under ledning av hundföraren. Det måste göras lugnt
och utan stress. Nära fållan ska flocken stabiliseras och hållas på plats av hunden medan hundförare
öppnar grinden. Så snart som alla får är inne i fållan stänger hundföraren grinden medan hunden
blockerar grindens öppning. Att stänga grinden betyder att testet är slut och tiden stoppas.
Allvarliga misstag:
Hunden kan inte hålla fåren stabiliserade.
Hunden klarar inte att fålla in djuren.
Får som redan är inne i fållan går ut.

6.2. Övningarna som visar hundens uppförande
6.2.1. Förflyttning
Syfte: Under förflyttning till betesmarken och tillbaka måste hunden visa att den kan styra flocken så att
den rör sig, ändrar riktning samt går banan på ett lugnt och smidigt sätt.
Beskrivning: Hunden ska kunna hämta fåren och ta dem till hundföraren lugnt och utan stress. Hunden
ska följa flocken på ett lugnt, oavbrutet sätt.
Domaren ska markera 4 platser för riktningsbyte som flocken ska passera. Hunden måste arbeta med
känslan av avstånd från flocken, inte ha för mycket tryck på flocken. Rörelsen runt fåren måste vara lugn,
så att fåren flyttar sig följsamt rörelseriktningen. Hunden ska också förhindra fåren från att tränga runt
hundföraren, eller det motsatta att de går för långt från hundföraren.
Allvarliga misstag:
Hunden förlorar kontrollen över flocken.
Hunden kan inte påverka flocken.
Ett eller flera får tar en genväg.
Hunden driver bort får, eller jagar och splittrar flocken.
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6.2.2. Hinder
Syfte:
Hunden ska visa att den är kapabel att driva fåren lugnt och smidigt genom olika hinder, utan att stressa
djuren.
Beskrivning:
Bilaga 3 beskriver några olika hinder och hur de kan utföras.
Bron måste finnas i alla klasser.
Antalet hinder som krävs och hur de utförs beror på svårighetsgraden i de olika klasserna:
a) I klass 1(IHT-1): Bron och 2 hinder av typ A (olika grindar och slalom)
b) i klass 2(IHT-2): Bron och 1 hinder av typ A och 2 hinder av typ B (ränna, passage)
c) i klass 3(IHT-3): Bron, 2 hinder av typ B och 2 hinder av typ C (Malteser kors, korsning,
kalkonfot ”turkey´s foot”, sorteringskorridor, lasta på trailer, distans arbete).
Bedömningen av hindret ska startas ca 10 meter innan och framför hindret.
För att få full poäng måste alla djuren passera genom hindret.
Bedömningen av hindret slutar när fåren är under kontroll efter hindret är utfört.
Allvarliga misstag:
Hunden har inte tillräckligt med tryck att få fåren genom ingången till hindret eller en eller flera djur inte
går igenom hindret.
Hunden klarar inte att vakta alternativa utgångar(sidoutgångar) genom ett hinder.

6.3. Beteende
Syfte:
Domaren utvärderar funktionell aktivitet och god djurhantering som är anpassad till flockens eller
enskilda individers beteende. Hunden ska i grunden arbeta självständigt på eget initiativ, inte bara lyda
kommandon. Men hunden ska också samarbeta med hundföraren och lyda givna kommandon. Ett bra
samarbete mellan hundförare och hund speglar hur hunden svarar på kommandon.
Beskrivning
Domaren utvärderar i första hand hundens lämplighet för vallning, vilket återspeglas i hundens arbetssätt
beroende på ras. Domaren utvärderar hundens tryck på fåren, känsla av balanspunkt, hundens egna
initiativ och önskan att arbeta och att läsa/samarbeta med hundföraren.
Ju fler bra egenskaper en hund uppvisar desto högre poäng kan den få för sitt arbete.
Om hunden inte är aktiv på eget initiativ och jobbar självständigt utifrån sina instinkter blir det svårt att
motivera den till att utföra sitt arbete på ett bra sätt.
Kommandon bör ha en direkt effekt på hundens beteende, de bör ges lugnt och övertygande. I svårare
förhållanden och med "svårare" får, behöver domaren ta hänsyn till situationen eller positivt utvärdera
hundförarens och hundens sätt att hantera situationen.
Allvarliga misstag:
Hunden ignorerar kommandon.
Hunden har lågt intresse för fåren.
Hunden jobbar inte självständigt utan behöver styras av hundföraren för mycket eller hela tiden.

6.4 Diskvalifikation:
Griper eller biter får.
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7 Bedömning
7.1 Bedömningspunkter
7.1.1. Domaren bestämmer hur många poäng som ska tas bort för varje delmoment (kan vara alla poäng
för momentet).
7.1.2. Domaren kan endast ta bort hela poäng inte halva.
7.1.3. Domarens poängtabell:
Poäng
Poäng
Poäng
Klass1 (IHT1) Klass2 (IHT1) Klass3 (IHT3)

Övningar
Skyddande/vaktande övningar
Fålla in
Fålla ut
Stop/stops
Bete
Vegetation
Trafik
Uppförande övningar
Förflyttning
Bro
Hinder typ A
Hinder typ B
Hinder typ C
Uppförande
Summa

15
5
10
20
-----------

10
5
10
15
5
-----

5
5
10
10
5
5

25
5
10
--------10
100

25
5
5
10
----10
100

25
5
0
10
10
10
100

7.2 Kvalifikationer
Utvärdering
Utmärkt
Mycket bra
Bra
Tillfredställande
Ej godkänd
Inga poäng förtjänade
Avbrutet
Diskvalificerad

Förkortning
EXC
VG
G
SAT
NP
NPA
RET
DIS

Poäng
90-100
80-89
70-79
60-69
< 60
0
0
0

7.3. Uppflyttningsregler
7.3.1. Om en hund i IHT-1 eller IHT-2 får VG eller EXC fem gånger så måste ekipaget starta på nästa nivå.
7.3.2 Om en hund i IHT-1 eller IHT-2 får EXC får ekipaget starta på nästa nivå.
7.3.3 Det är inte tillåtet att starta i en lägre klass när man har startat i den högre.
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Dokumentnamn

Vallprov

Sidnummer

21 (21)

7.4. Ranking
7.4.1. Arbetsprov (IHT) är prov där placering och vinnare utses, de tre första placeringarna kan inte delas.
7.4.2. Om fler hundar har samma slutpoäng segrar den hund som har högst poäng I bevakning/skyddande
övningarna (därefter poäng för in/utfållning och sen enligt domarens poängtabell.
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Bilaga 1 – Vallhundsraser
Lista över tillåtna raser att delta på SvKVs test/prov
från och med 2022‐01‐01
FCI‐nummer
287
293
342
271
44
15
194
138
141
176
113
93
364
296
156
87
277
360
367
238
313
16
251
55
56
88
347
38
39
289
284
237
189
135
14
336

Ras
Australian cattledog
Australian kelpie
Australian shepherd
Bearded collie
Beauceron
Belgisk vallhund
Bergamasco
Berger des pyrénées à face rase
Berger des pyrénées à poil long
Berger picard
Briard
Cão da serra de aires
Chodský pes
Collie, korthårig
Collie, långhårig
Gos d’atura catalá
Hrvatski ovcar
Lancashire heeler
Miniature american shepherd
Mudi
Nederlandske schapendoes
Old english sheepdog
Polski owczarek nizinny
Puli
Pumi
Shetland sheepdog
Vit herdehund
Welsh corgi cardigan
Welsh corgi pembroke
Isländsk fårhund
Lapsk vallhund
Norsk buhund
Finsk lapphund
Svensk lapphund
Västgötaspets
Perro de agua español

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
1
1
5
5
5
5
5
5
8

