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Swedish Gundog League
Field Trial Regulations

Kapitel 1 Generellt
1. Genomförande och bedömning av Field Trials görs 

efter samma regler som finns i The Kennel Clubs - 
Rules and regulations (Field Trial Reglations). Kapitel 
6 och 7 nedan är direkta översättningar av dessa. I 
övrigt gäller detta reglemente.

2. Jaktledaren vid SGL:s prov skall ha gedigen 
erfarenhet av de jaktformer som förkommer med 
retriever.

3. Deltagarna skall vara väl insatta i SGL Field Trial 
Regulations.

4. För anmälan och start krävs medlemskap för ägare 
av hund.

5. Hunden skall vara registrerad i SKK, annan FCI-
ansluten organisation eller the Kennel Club.

Kapitel 2 Klassindelning och krav för 
anmälan

1. Klasser
Field Trial indelas i tre klasser – Open stake, Novice 
stake och All Aged stake. 
För Working tests se kapitel 8.

2. Villkor för start
Grundläggande villkor för alla klasserna är:

•	 Hund äldre än 12 månader
•	 Hund skall vara styrbar och kunna hållas 

under kontroll.
•	 Medlemmar uppmanas att inte starta/anmäla 

hund som inte har erfarenhet av apportering 
vid jakt.

Anm; För start på Working test bortfaller sista punkten.

3. Restriktioner för start
Generellt gäller att tik som löper eller hund som uppvisar hälta 
eller skada inte får starta.

För Open stake gäller:
Inga restriktioner för start utöver de generella.
Vid ev. lottning har hund med 1:e placering på All Aged eller 
Novice stake samt hund med 1 - 3:e placering på Open stake 
1-dagars och 1 - 4:e placering på Open stake 2-dagars förtur.
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För Novice stake gäller:
Hund som har 1:e placering i Novice stake eller All Aged stake 
får inte starta.
Hund som har 1-4:e placering i Open stake får inte starta.

För All aged stake gäller:
Inga restriktioner för start utöver de generella

4. Byte av hund
Anmäld hund kan, efter överenskommelse med jaktledaren, 
ersättas med annan hund som är kvalificerad att delta.

5. Regler för återbetalning av anmälningsavgift
Återbetalning av anmälningsavgift görs i följande fall;

•	 För tik som löper 
•	 För hund med styrkt skada eller sjukdom 
•	 Vid styrkt sjukdom hos förare
•	 Om provet ställs in eller inte kan genomföras på ett 

tillfredställande sätt
•	 För hund anmäld i Novice stake och som senare 

erhållit 1:e placering på Novice stake, 1:e placerad 
All Aged eller blivit placerad på Open stake.

•	 För hund som bereds reservplats men som har 
förhinder att delta

•	 Om anmälan återtas innan anmälningstidens 
utgång utan något av ovanstående skäl sker 
återbetalning exkl. beslutad administrativ avgift.

•	 Vid byte av hund sker återbetalning exkl. beslutad 
administrativ avgift.

Kapitel 3 Domare
1. Generellt

a) Domare som inviteras skall ha praktisk erfarenhet både 
av Field Trials och de  jaktformer som förekommer

b) Domare får inte vara skytt på prov som de dömer
c) Domare får inte starta hund på prov som de dömer
d) Invitationer som domare skall vara skriftligt bekräftade 

genom avtal

2. Krav för respektive klasser
Antal domare respektive antal paneldomare för olika klasser är 
följande i både 3- och 4-domarsystem:
Mästerskap – Alla Panel A
Open stake – Alla paneldomare med minst två Panel A
All Aged och Novice stake – Minst två paneldomare varav en Panel A 

3. Utnämning och kvalifikationer för domare
   a) Swedish Gundog Leagues styrelse håller lista över 

licensierade domare och utnämner domare på förslag från Field 
Trial Committe – FTC.

   b) Innan en person blir tillagd i listan över paneldomare skall 
man ha dömt minst 6 Field Trials under en period om högst 
5 kalenderår och under minst 5 skilda domare Panel A med 
positiva omdömen samt ha vunnit minst ett Field Trial Novice 
stake och helst flera placeringar inom samma tidsram.

   c) För att bli domare Panel A skall man som Panel B ha dömt 
minst 6 Field Trials under en period om högst 5 kalenderår från 
det man blev licensierad som Panel B och under minst 5 skilda 
domare Panel A med positiva omdömen samt ha vunnit ett Field 
Trial Open stake och helst tillskansat sig flertalet placeringar.

  d) Återansökan av vilande domare eller domare som tidigare helt 
avsagt sig att döma. Minimum 4 tjänstgöringar under minst 4 
olika panel A domare. För A panel domare gäller att minst två av 
proven måste vara Open stakes.

   e) För att få tjänstgöra som domare gäller from 2022-01-01 
att domare måste ha deltagit vid domarutbildning samt skrivit 
godkänt prov gällande Rules and Regulations.

4. Kritik på domare och provförhållanden
a) Om deltagare motsätter sig en domares eller jaktledares 
besked eller uppför sig grovt oansvarigt, kan domaren och/eller 
jaktledaren avvisa deltagaren. När så sker skall domaren, eller 
i förekommande fall jaktledaren, insända anmälan till styrelsen 
för Swedish Gundog League. Styrelsen har att fatta beslut om 
frågans vidare behandling. 

b) All otillbörlig kritik av en bedömning, nedsättande yttringar om 
en tjänstgörande domare, jaktledare eller terräng som används 
såväl som ohövlig ton eller annan överträdelse av det här 
reglementet kan medföra att rätten att bli premierad bortfaller 
och att man kan avvisas från provet.
Beslut om detta tas direkt på plats av jaktledare eller domare 
som därefter skall lämna redogörelse till Swedish Gundog 
Leagues styrelse för vidare behandling.
Det är heller inte tillåtet att på offentligt tillgängliga webbplatser 
och sociala medier på Internet uttala sig nedsättande om 
domare och/eller öppet kritisera en domares bedömning.

Kapitel 4 Field Trial Championat
Titeln Field Trial Champion FTCH tilldelas hund som uppnått någon 
av nedanstående meriter;
a) Tre gånger 1:e placering på 1-dags Open stake
b) En 1:e placering på 1-dags Open stake samt en 1:e placering på 
2-dags Open stake
c) Två 1:e placering på 2-dags Open stake
d) 1:e placering på mästerskap över tre dagar

Kapitel 5 Mästerskap
1. Generellt
Klubbens mästerskap genomförs årligen.

2. Genomförande
Mästerskapet genomförs som ett 2-dagars Field Trial Open stake 
med min 24 hundar alternativt som ett 3-dagars Field Trial Open 
stake med min 36 hundar.

3. Kvalifikation för deltagande
Kvalifikation för deltagande skall formuleras av FTC – Field Trial 
Comitté och fastställs av styrelsen samt publiceras på klubbens 
hemsida.  
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Kapitel 6 Genomförande av Field Trial   
1. Generellt
a. Ett Field Trial ska avhållas så likt och jämförbart som möjligt 
med en vanlig dags jakt. 

b. Alla tävlande, domare och medhjälpare måste vara på plats när 
jaktledaren  förklarar att provet startat.

c. Jaktledaren skall under provets gång arbeta tätt tillsammans 
med markvärden och planera vilka markavsnitt som skall användas 
under provet. Hen skall också välkomna alla å klubbens vägnar, 
presentera värden, domarna, skyttar och övriga medhjälpare. Hen 
skall också informera om hur dagen och jakten kommer att förlöpa, 
hur transporter sker till markerna, var toaletter finns och hur det 
planerats för eventuell lunch. Hen skall också noggrant gå igenom 
information om säkerhet.

d. Vid dagens slut skall jaktledaren försäkra sig om att samtliga 
inblandade såsom markvärd, domare, medhjälpare och skyttar blir 
vederbörligen tackade.

e. Hundar får inte ha någon form av halsband på under 
bedömning.

f. Hundar skall exkluderas från fortsatt deltagande i provet om de 
begår ett eliminerande fel. Domarna kan också exkludera hundar 
som begått allvarliga fel.
Om en hund skall exkluderas på grund av hård mun skall samtliga 
domare ha undersökt viltet innan hunden exkluderas. Föraren skall 
också beredas chans att känna igenom viltet i domarnas närvaro 
men det är domarnas beslut som avgör.

2. Vattenarbete
a. Hundar skall villigt och med god simteknik arbeta i vatten. 

b. Om ett separat vattenarbete är inkluderat i provet skall samtliga 
placerade hundar ha prövats i vatten.

c. Föraren har inte rätt att kräva att skott skall avlossas.

3. Bedömning
a. Domarnas uppgift är att hitta den hund som under dagen tilltalar 
dem mest med sitt arbete ur det jaktliga perspektivet. Därför skall 
naturlig viltfinnarförmåga alltid vara högt prioriterat hos domarna.

En domare måste också ha en hög jaktlig kompetens och egen 
erfarenhet av rasen eller raserna som deltar på provet och visa 
stort intresse för rasen eller rasernas framtid, eftersom hundars 
placeringar på Field Trials kommer att påverka avelns inriktning 
och utveckling.

b. Ingen domare eller deltagare skall döma eller delta på Field 
Trials utan att vara till fullo uppdaterade och införstådda med SGL 
Field Trial Regulations. Dogsteward och jaktledare skall ha var sitt 
exemplar av den senaste regelutgivningen tillgänglig..

c. Domare är ansvariga för att bedömningen genomförs korrekt i 
enlighet med SGL Field Trial Regulations och följer tillämpningen 
av schematisk skickordning. Domare förväntas hålla högsta 
standard i enlighet med reglerna vid alla tillfällen.

d. Alla domare, jaktledare och andra som ansvarar för 
organisationen av provet bör vara artiga och samarbetsvilliga i 
relationen med  markvärden och yrkesjägaren och komma ihåg 
sitt ansvar för att uppnå bästa möjliga resultat i en atmosfär av 
vänlighet och förtroende.

e. I början av dagen skall domarna introduceras med varandra 
och bestämma sina positioner i linjen som kommer att förbli 
densamma under hela provet. Domarna bör informera skyttarna 
och hundförarna om vad som gäller och om utslagna ekipage vill 
lämna provet skall jaktledaren informeras så att han eller hon kan 
anvisa när det är lämpligt ur säkerhetssynpunkt och för att störa 
marken och jakten så lite som möjligt.

f. Domarna skall sätta sig in i vilka olika eventuella priser som 
skall delas ut i startfältet. Om Gun’s Choice skall utdelas skall 
jaktledaren informera skyttarna om detta på morgonen.

g. Domare skall förhöra sig om hur jakten sannolikt kommer 
att se ut och reglera antalet apporter för varje hund i enlighet 
med detta. Vid drivna fåglar ska domare efter samråd med 
yrkesjägaren försäkra sig om att hundar som sitter under driven är 
placerade för att ha den bästa möjligheten att hämta runners eller 
skadat vilt under driven. De skall dessutom försäkra sig om att 
eftersöksekipage finns för att apportera allt vilt som inte apporterats 
av de tävlande hundarna.

h. Domarna ansvarar för att ha korrekt antal hundar, och de rätta 
hundarna inne i linjen. 
 
i. Domare bör vara försiktiga och tänka på hundens säkerhet och 
bör inte kräva att de skickas om det föreligger uppenbara faror som 
farliga stängsel, is på dammar, oövervakade vägar eller murar med 
höga fall. Även om domare bör vidta rimliga försiktighetsåtgärder 
för säkerheten hos tävlande hundar, är det också förarens 
skyldighet att försäkra sig om att deras hund är lämpligt utbildad, 
fysiskt lämplig och beredd att genomföra det arbete som tilldelats 
av domarna innan det sänds ut för på provet angiven uppgift.

j. En betydligt högre standard förväntas av hundar som tävlar i 
Open stakes vars meritering som 1:e placerad leder till titeln Field 
Trial Champion.

k. Alla domare måste skriva under på diplomen vilket garanterar att 
de är nöjda med att villkoren under provet var sådana att hundarna 
kunde prövas på ett tillfredsställande sätt. Om det inte finns 
tillräckligt med vilt måste provet ogiltigförklaras.

l. Det är domarnas uppgift att ge hundarna bästa möjligheter 
att visa sin kapacitet genom att se till att omständigheterna så 
långt som möjligt är till hundarnas fördel. I all handling påverkas 
hundens arbete mycket av hur föraren agerar. Högljudd handling 
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är ett allvarligt fel. En duktig förare kommer att verka göra lite, men 
ser på och läser sin hund samtidigt som han alltid behåller perfekt 
kontroll över den.

m. Domarna skall hålla sina åsikter för sig själva inom gruppen och 
bara bedöma det som sker under dagen och glömma eventuella 
gamla insatser från tidigare prov.

n. Efter varje apportering eller drive rekommenderas att domarna 
noterar varje hunds insats och kategoriserar varje apport i kategori 
som A (+ eller -)  eller B efter det arbete som utförts. Sådana 
graderingar skall kompletteras genom ytterligare notering för 
referensändamål när domarna går igenom sina böcker. Det är dock 
absolut nödvändigt att förstå att graderingar aldrig får anpassas 
i efterhand. Inte heller får det någonsin finnas några försök att 
summera apporternas betyg för att framställa ett enda bokstavsval 
på en hund.
När alla hundar har blivit sedda av mer än en domare eller 
domarpar, skall de bestämma vilka hundar de vill se igen och vilka 
de har bestämt inte skall fortsätta provet. Det är avgörande att 
domarna gör korta noteringar av varje hunds arbete. Domare bör 
aldrig förvänta sig att kunna lita på minnet.

o. A-panel domare bör komma ihåg att de kommer att bli ombedda 
att bedöma B-panel eller Non-panel domare (NP) med vilka de 
tjänstgör och att avge omdöme.

4. Krav under provets gång. 
a. En hund skall vara stadig i skott och för fallande vilt och hämta 
viltet varsamt på kommando. Föraren får inte skicka sin hund 
förrän domaren har givit besked om vilken fågel och gett order om 
att sända hunden.

b. Domare/jaktledare på Open stakes och Championship skall 
instruera skyttarna om att inte skjuta direkt över en hund när den 
redan är ute och jobbar på en apport. På Novice stakes skall 
domare/jaktledare be skyttarna att inte skjuta när en hund redan är 
ute och arbetar om det inte med säkerhet sker utan att distrahera 
hunden på sin uppgift.

c. Allt skadat vilt skall, om möjligt, plockas upp och / eller skickas 
på omedelbart. Om inte särskilda omständigheter råder, ska skadat 
vilt alltid skickas på före dött vilt. Om skadat vilt inte kan skickas 
direkt på ger domarna snabbt uppgiften via jaktledaren till de i 
förväg utsedda eftersöksekipagen. Viktigt med radiokommunikation 
mellan domarna och jaktledaren. 

d. Om vilt skjuts mycket nära en hund som står på tur har viltet 
inget värde för den hunden utan viltet erbjuds då till en hund under 
en annan domare. Under den första rundan bör hundar, om det är 
möjligt, få apportera vilt skjutna av den egna sidans skyttar.

e. Förare bör instrueras var man ska skicka och vid behov få 
rimliga anvisningar om var viltet föll. Om hundarna som prövats 
på uppgiften misslyckas med att finna viltet ska domarna leta 
inom fallområdet och om de hittar viltet skall hundarna, utom vid 
exceptionella omständigheter, elimineras. Om en hund eller flera 

hundar visar sig ha blivit anvisade och har hållits i fel område ska 
de dock inte straffas.

f. God markeringsförmåga är nödvändigt hos en apporterande 
hund, eftersom den inte får störa mark i onödan. Domare bör 
ge full kredit till en hund som går direkt till nedslagsplatsen och 
fullföljer arbetet. Likaså bör förmågan att ta löpan hos en hare, 
sårad kanin eller fågel krediteras.

g. En bra apportering kommer att innefatta ett snabbt och effektivt 
upptag av vilt följt av en snabb retur. Föraren ska inte behöva 
rycka eller dra vilt från hundens mun. Även om domare inte 
bör straffa en hund för hårt för att lägga ner vilt för att få ett fast 
grepp, får de dock inte släppa igenom slarviga grepp och slarvig 
apportering.

En bra viltfinnare behöver inte sin förare för att hitta vilt. Den 
måste dock vara lydig och svara på förarens signaler vid behov.
Hundar som visar viltfinnarförmåga och initiativ när den jagar och 
apporterar bör alltid placeras högre än de som måste handlas till 
sitt vilt.
Vanligtvis verkar den bästa hunden kräva den minsta handlingen. 
Det verkar ha en instinktiv kunskap om riktning och får den 
svåraste apporten att se enkel ut.

h. Om en hund utför ett dåligt jobb på en runner, måste den 
återkallas omedelbart. Om fler hundar prövas på runnern måste 
arbetet hos alla dessa hundar bedömas i förhållande till den 
ordning de prövas. Föraren av den andra och efterföljande hundar 
ska tillåtas ta sina hundar till nedslagsplatsen, liksom den första 
hundens förare om den inte har haft chans att markera fågeln som 
skjutits. Vilt som apporterats av den andra eller en efterföljande 
hund utgör en eyewipe förutsatt att de föregående hundarna har 
letat i samma område. Hundarna som blivit eyewipade utgår ur 
provet.

Om den första hunden som skickats snabbt hittar nedslagsplatsen 
och gör ett riktigt bra jobb på löpan eller i området, behöver det inte 
automatiskt tas ut ur provet och därmed fråntas chans att vinna 
provet för att den inte hittar viltet, förutsatt att viltet inte hittats av 
en annan hund som försökt eller av domarna själva, när de letade 
inom det område som de anvisat hundförarna att skicka till.
Dessutom kommer det att finnas tillfällen när omständigheterna gör 
det omöjligt att skicka en hund omedelbart. Om detta inträffar och 
en betydande fördröjning inträffar, bör en hund som är missgynnad 
på detta sätt inte straffas som en first dog failure.

i.  Allt vilt bör undersökas för tecken på hård mun. En hund med 
hård mun visar sällan synliga tecken på hårdhet. Hunden kommer 
helt enkelt att krossa en eller båda sidorna av revbenen. En 
okulär inspektion och att se på fjädrarna på en fågel kommer inte 
att avslöja skadorna, en noggrannare undersökning är absolut 
nödvändigt.
Placera viltet på handflatan, bröst uppåt, huvudet framåt och känn 
revbenen med fingrar och tummar. De skall då kännas runda och 
fasta. Om de är inböjda eller platta kan det vara tecken på hård 
mun. Vid misstanke om hård mun skall samtliga domare undersöka 
viltet.
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Domare bör alltid försäkra sig om att skadorna har orsakats av 
hunden och inte genom skott eller nedslag. Domarna måste till 
exempel vara säkra på skillnaden mellan skada på revben som 
orsakats av skott och den särskiljande skada som orsakas av en 
hund. Föraren måste ges möjlighet att inspektera det skadade 
viltet i närvaro av domarna, men domarnas beslut är slutgiltigt.
Ett säkert tecken på bra grepp är en hund som tar in skadat vilt, 
vars huvud är upp och ögonen klara. Övrig skada kan i detta fall 
ignoreras. Ibland kan rumpan på en stark runner se tilltufsad ut 
efter ett visst besvär vid gripandet av fågeln. Det skall tas hänsyn 
till i bedömningen. En hård mun leder alltid till eliminering ur provet 
och det är av yttersta vikt att domarna är helt övertygade och 
trygga i att det är hunden som tillfogat viltet skada.

Kapitel 7 Kompletterande regler

1. Grundläggande krav
Hundarna ska vara helt fasta för fallande vilt tills de efter domares 
uppmaning anvisas att apportera ett särskilt vilt, dött eller skadat, 
från land eller vatten och det skall med ett mjukt balanserat grepp 
avlämnas till föraren. 
Hundar som inte uppfyller de grundläggande kraven kan inte 
tilldelas placeringar eller diplom.

2. Antal hundar
Med undantag för SGL-mästerskap, för att provet skall vara 
kvalificerande skall antalet startande vara som följer:
(a) Två-dagars Open stakes: maximalt 24, minst 20.
(b) En dags drives Alla klasser: maximalt 12, minst 10.
(c) En dags walked up, Alla klasser: maximalt 16, minst 10.

3. Provet
(a) Startordningen skall vara lottningsordningen om det inte i 
undantagsfallet med domarens godkännande beslutas att dela upp 
konkurrenterna. Reserver placeras in på de startnummer de ersätter.

(b) Inledningsvis ska hunden med det lägsta numret under varje 
domare ställas till höger om domaren. Vid tredomarsystem dömer 
domarna själva och när det är fyra domare dömer de i par. 
Om två av de fyra domarna inte är paneldomare får de inte 
döma tillsammans. Dessutom, om det finns två A-paneldomare 
närvarande, får de inte döma tillsammans.

c) Alla hundar, om de inte är ute ur provet, måste bedömas i de två 
första rundorna av mer än en domare om det finns tre domare eller 
av båda domarparen om det finns fyra. Om provet körs i numerisk 
ordning eller delas i undantagsfall får hundar inte komma in i linjen 
i andra omgången under samma domare som i första omgången. 
Efter andra omgången kan hundar komma in igen i numerisk 
ordning till vilken sida som helst i ett fyra domarsystem eller till 
vilken som helst domare i ett tre domarsystem.

(d) Om hundarna ska delas mellan domarna kommer detta att 
göras udda och jämna.
Om provet körs under fyrdomarsystemet, kommer de ojämna 
numrerade hundarna att ses av höger domarpar och jämna 
nummer av vänster domarpar. 

I andra omgången, ska de ojämnt numrerade hundarna som är 
kvar i provet dömas av de vänstra domarna och de jämna således 
av det högra domarparet. Domarna kan därefter fortsätta att rotera 
de hundar som återstår i provet på detta sätt tills de kommer 
samman för en eventuell run-off, där sändningsordningen återgår 
till numerisk ordning.

e) Om provet bedöms med tredomarsystem ska hundarna fördelas 
lika och i numerisk ordning mellan de tre domarna, exempelvis 1- 4 
med höger domaren, 5 - 8 med mittendomaren och 9 - 12 med 
vänster domaren vid ett prov med 12 hundar samt 1- 8, 9 -16 och 
17 - 24 vid ett tvådagarsprov med 24 hundar. 
Hundar ska rotera från höger till vänster så att hundarna under 
vänster domare i första omgången ska ses av höger domare nästa 
och så vidare. Rotationen bör fortsätta tills run-off när numerisk 
ordning återupptas.

4. Vad som räknas hunden till fördel
•	 Naturlig viltfinnarförmåga
•	 Fart och stil
•	 Bra apportering med snabb inleverering
•	 Viltfinnarförmåga
•	 Bra kontroll och åtlydnad
•	 Tyst handling
•	 Bra effektiv näsa
•	 God markeringsförmåga

5. Fel som leder till eliminering (diskvalificerande fel)
•	 Hård mun
•	 Knallapportering/ dålig stadga 
•	 Vägran att gå i vatten
•	 Viltbyte
•	 Ur hand
•	 Gnäll eller skallgivning
•	 Apportvägran
•	 Hunden förföljer levande vilt

6. Grava/allvarliga fel 
•	 Dåligt fotgående
•	 Störande av mark
•	 Slarvig och ineffektivt arbete
•	 Högljudd handling
•	 Att bli eyewipad
•	 Dålig kontroll och åtlydnad
•	 Misslyckas med att hitta dött eller skadat vilt
•	 Slarvig apportering och avlämning

7. Genomförande av Field Trial
a. Tredomarsystem
Om det bara finns en Paneldomare, är det lämpligt att han eller 
hon tar mitten av linjen, för att kunna vara tillgänglig för övriga 
domare om det behövs, och kunna hålla kontakt med hela linjen.

b. Fyrdomarsystem
Om det bara finns två A-paneldomare ska de inte döma 
tillsammans.
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c. Linjen
(1) Under walked up Trials kommer normalt jaktledaren att vara 
ansvarig för att styra linjen och diktera linjens takt.
(2) I ett prov med tre domare walked up placeras domarna vänster, 
mitten och höger. Varje domare brukar ha två skyttar som skjuter 
för hans hundar och normalt placerar han/hon sig och sina hundar 
mellan sina skyttar. Om det finns extra skyttar ska det bestämmas 
vilken domare de ska skjuta för. Allt detta för att undvika att två 
hundar skickas på samma vilt.

d. Övrigt
(1) Hundar måste gå stadigt fot vid sidan och vara stadig och tyst 
under drev.

(2) Om vilttillgången tillåter, hämtas två apporter var i första 
omgången, och en apport i andra omgången. Det är absolut 
nödvändigt att dogstewarden informeras om hundar som 
elimineras eller utgår av någon anledning. Detta gör det möjligt 
för dogstewarden att få rätt hundar tillgängliga vid behov. Det är 
emellertid domarens eller domarnas ansvar att se till att rätt hundar 
är i linjen.

(3) Dogstewarden bör skicka in andra rundans hundar till rätt sidas 
domare när det finns en ledig position i linjen. Andra omgångens 
hundar ska ha möjlighet att prövas mot första omgångens hundar 
när den situationen uppstår.

(4) En domare bör vara noga med att se till att varje hund får 
sin chans i rätt ordning, med början med det lägsta numret till 
höger. Om hund nr 1 misslyckas och hund nr 2 lyckas, så att han 
eliminerar sin partner, har nr 2 fortfarande den första chansen på 
nästa apport. Under dessa omständigheter kan en hund ges två på 
varandra följande apporter.

5) När en domare provar sina hundar, till exempel nr 1 och nr 2, 
efter att andra sidans hundar misslyckats med en apport gäller 
att om hund nr 1 lyckas, ska nästa apport under den domaren 
erbjudas till hund nr 2.
Om de två hundarna misslyckas, ska domaren inte ta in nya 
hundar i linjen för att försöka förrän alla andra hundar som redan 
är i linjen har testats. I provets slut får domaren använda sitt eget 
omdöme när situationen uppstår.

(6) Om ena sidan av linjen, vid walked up, har dåligt om vilt och 
hundarna har gått under den domaren eller de domarna under en 
längre tid utan att få vilt är det klokt om andra sidans domarpar 
som fått bättre vilttillgång erbjuder en eller flera av sina skyttar till 
andra sidans domare eller domare som saknar vilt. Förarna bör 
alltid informeras om dessa arrangemang. Det är en viss orättvisa 
i provet om en domare/domarpar erbjuder dött vilt till den andra 
sidans domare samtidigt som man skickar sina egna hundar att gå 
efter runners.

(7) En first dog failure, är när den första hunden som prövas på ett 
vilt omedelbart efter skott misslyckas. Om det emellertid finns en 
försening (dock inte orsakad av föraren) innan hunden skickas bör 
den inte straffas som en first dog failure så länge viltet inte plockas 

av en annan hund eller av domarna som söker i det område som 
föraren har anvisats som nedslagsplats.

8. Run-off
När domarna bestämmer sig för att pröva de bästa hundarna för 
att bestämma deras slutliga placeringar, placerar de vanligen sig 
i mitten av linjen eller åtminstone i en position där de kan se alla 
hundar som arbetar. Vid detta skede i provet kan en hund stretchas 
i sådan grad att den kan misslyckas och bli eyewipad. I den här 
situationen och i det skedet av provet kan hunden fortfarande 
tilldelas ett CoM, Certificat of Merit.

9. Förare med två eller flera hundar till start. 
a) Om två eller flera hundar handlas av samma person:
Vid walked up är den accepterade praxisen att föraren ska få sin 
lägst numrerade hund i linjen med sin andra hund eller hundar 
kopplade som en medhjälpare håller, men i rimlig närhet efter 
domarnas bedömning. När han lämnar linjen ska föraren byta ut 
hunden med medhjälpare för sin nästa lägsta numrerade hund och 
återvända till linjen när han instrueras att göra det av domare eller 
dogsteward.

b. I ett prov med drives kan en förare som har mer än en hund 
förväntas få alla sina hundar i linjen under drevet. En medhjälpare 
bör vara i rimlig närhet i enlighet med domarens och förarens 
önskemål, redo att koppla den andra hunden eller hundarna om 
föraren ombeds att skicka en av hundarna på ett vilt under drevet. 
Vid slutet av drevet ska alla hundar, utom hunden som står på tur 
hos domarna kopplas och hållas av medhjälparen tills de skall in 
på linjen.
När domaren instruerar föraren, ska han byta ut hunden i linjen 
med sin nästa lägst numrerade hund och återvända till linjen när 
han instrueras att göra det av domare eller dogsteward.

c. Dessa förfaranden gäller inte bara under omgångarna utan 
också i run-off.

Kapitel 8 Working test
1. Generellt
a) Working test är en tävlingsform som ska efterlikna en jaktdag 
med skillnaden att inget vilt fälls. Working tests genomförs med 
dummies.

b) I övrigt hänvisas till kapitel 1 och 2.

2. Indelning av klasser
a) Open – öppet för alla hundar, men förtur ges till hundar som 
erhållit placering eller CoM på ett Field trial, placerats på Open WT 
eller vunnit ett Novice WT.

b) Novice – begränsat till hundar som inte har placering eller CoM 
på Field trial, placerats på Open WT eller vunnit ett Novice WT.

c) Puppy – begränsat till mer oerfarna hundar som ej startat på 
Novice eller Open WT.

d) Inga titlar utdelas dvs kapitel 4 gäller inte för Working test.
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3. Genomförande
Normalt genomförs ett Working test som en simulerad walk up eller 
en kombination av walk up och driver. Antal hundar minst 10.

Ett Working test kan också genomföras på stationer med jaktliga 
situationer. 
Antal hundar minst 10.

3. Poängsättning vid Working test på stationer
För poängbedömningen används den engelska poängskalan (0 -20 
poäng). 

Följande gäller;
0 poäng
Diskvalificerande fel enligt det här reglementet eller att uppgiften 
inte blir löst.
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