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Uthållighetsprov UHP
Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt
avtalsanslutna rasklubbar.
Dessa bestämmelser är fastställda att gälla fr o m 2012-01-01 t o m
2016-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller
FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se).
Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar,
prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till
SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som
utfärdats av myndighet.
Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar 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 SKKorganisationen.
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 prov,
utställning eller tävling 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.
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, 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 ska alltid medtas vid utställning.
Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.
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Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av
nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov eller
tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, får inte
delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller visa hund eller delta
med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller även person som valt att
utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd,
innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva ärendet i sak. Hundägare ansvarar
för att hund vid utställning, prov eller tävling inte visas/förs av person som är utesluten,
avstängd eller av myndighet ålagts förbud att hantera eller inneha djur.
Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av
person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller
låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.
Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan
tilldelas championat.

1. Vaccinationer
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot
bandmask (echinococcos).
Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
•

Hund 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-, tävlingsoch/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).

2. ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller tävling
(gäller även blandras och oregistrerad hund).
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som
uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.
Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens
arrangemang.
Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund
oavsett om arrangören beslutat om tatuering.
Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören
skyldig att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov.
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3. Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under
det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.
Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare 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 eller klubborganiserad
aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande funktionär, på
särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie,
tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, domare, ringsekreterare, instruktör samt
figurant vid prov. Det åligger arrangören att tillse 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 eller tävling. Detsamma
gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om
skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.
Aga av hund är förbjuden.

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.

5. Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov, tävling 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 kan avvisas från området.
Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftligen till
SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborganiserad aktivitet
visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten
finns tillgänglig vid arrangemanget.
Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller
tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.
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6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar
Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till
mentaliteten, äger inte rätt att delta.
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 2 månader efter avslutad karantänsvistelse.
Dräktig tik och valptik
Dräktig tik får inte delta i prov, utställning eller tävling 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 prov, tävling eller utställning och inte
heller införas på provområdet.

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,
prov, tävling eller mentalbeskrivning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på
utställning, prov, tävling och mentalbeskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
-

Får inte delta på utställning.
Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov,
tävling och mentalbeskrivning.
Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta
på utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.
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Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med naturlig
hellång svans
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, prov, tävling
och mentalbeskrivning.
- 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 bestämmelser kan uppvisas i
original såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställning, prov,
tävling och mentalbeskrivning.
- 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,
prov eller tävling. Däremot får den delta på mentalbeskrivning.
Födda 1 januari 2008 eller senare:
Prov, tävling och mentalbeskrivning
- 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 mentalbeskrivning.
- Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte
delta på prov, tävling eller mentalbeskrivning.

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, prov, tävling eller mentalbeskrivning. 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 bestämmelserna om hinder för
deltagande, eller om synnerliga skäl föreligger.

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.
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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 SKK-organisation i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för
dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.
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 eller
tävling.
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.
Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt
dopingreglemente för hund.

Kastrerad hanhund / tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller
utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning krävs att det genom
intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser (utfärdat före
kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas att hunden haft två normalt
utvecklade och belägna testiklar före operationen.
Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande
vid prov, tävling eller utställning.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling
medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente för
hund.

Särskilda bestämmelser för Uthållighetsprov.
8. Avsikt
Uthållighetsproven skall bevisa att hunden är i stånd att utföra en fysisk ansträngning då
brukshunden har ett krav på allmän god kondition och hälsa
På grund av hundens kroppsbyggnad kan de krävande ansträngningarna
endast utföras i en löpövning, om vilken vi vet att den ställer stora krav
på kapacitet hos lungor, hjärta, muskulatur etc.
Utöver detta kommer även hundens mentala egenskaper till uttryck. Att ansträngningarna
övervinnes, utan att hunden tröttas, får anses vara bevis för kroppslig sundhet och
tillräcklighet av de önskade mentala egenskaperna. Bägge delarna är en förutsättning för
att hunden eventuellt kan användas i aveln.

9. Rätt att arrangera
Rätt att arrangera uthållighetsprov – UHP har SBK:s Rasklubbar, distrikt och
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lokalklubbar.

10. Anmälan om Uthållighetsprov – UHP
För den långsiktiga planeringen bör anmälan ha ingetts till SBK:s Förbundskansli senast
15 juni året före prov.
Finns särskilda behov att genomföra uthållighetsprov – UHP ska anmälan dock
ha skett senast en (1) vecka innan provtillfället.

11. Villkor för deltagande
Hund
Rätt att delta i uthållighetsprov (UHP) har alla registrerade hundar av ras som SBK har
avelsansvaret för, som senast dagen före provets början har uppnått 16 månaders ålder
men inte fyllt 7 år.
Hund ska delta under det namn den är registrerad i eller utom Sverige. Resultat för hund
som deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälan. I de fall
ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållet resultat att strykas.
Observera att om en utlandsägd hund delägs av person boende i Sverige, måste hunden
vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
Förare
För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i SBK. För förare bosatt utom Sverige krävs
medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, alternativt medlemskap i
SBK.
Föraren ska under året uppnå lägst 12 års ålder.

12. Antal deltagare
Arrangör bestämmer maximiantalet deltagare vid provet

13. Anmälan/Avgifter PM
Anmälningsavgiften fastställs av SBK:s förbundsstyrelse (FS). Avgiften består av en
administrativ avgift, för arrangörens omkostnader, och en startavgift.
Fördelningen bestäms då avgiften fastställs. Vid anmälan betalas hela avgiften
in. Den administrativa delen måste inte alltid återbetalas.
Anmälan och anmälningsavgift skall vara arrangören tillhanda senast tre (3) veckor före
prov. Anmälan skall innehålla hundens registreringsnummer samt
id nummer/chip nummer, uppgift om ägare med adress och telefonnummer.
Efteranmälan kan göras utan särskilda villkor, dock avgör arrangören om
efteranmälningar tas emot, samt i vilken utsträckning.
PM till funktionärer och deltagare samt ev. återbudsbrev skall vara vederbörande tillhanda
senast en (1) vecka före prov.
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Återbetalning av startavgift sker samtidigt med återbudsbrevet om utlyst test inställes eller
om anmäld hund ej kan beredas plats. Startavgift återbetalas också vid hinder på grund av
orsak över vilken anmälaren inte råder. Styrkande av detta skal då finnas via intyg av
veterinär, läkare eller styrelsefunktionär inom egen klubb. För återbetalning ska återbud
vara lämnat före testdagen samt bestyrkan av orsaken vara arrangören tillhanda senast 14
dagar efter denna dag. Återbetalning av startavgiften ska ske senast en (1) månad efter
prov.

14. Utförande
Domaren skall, i samarbete med provledaren, förvissa sig om att hundarna är i god
kondition.
Hänsyn måste tas till varma respektive kalla temperaturer. Vid provets genomförande får
ej temperaturen överstiga + 20 alternativt – 5 grader Celsius. Provet planeras till lämplig
tidpunkt under dagen/kvällen med hänsyn tagen till temperaturförhållandena.
Provet skall avhållas på gator och vägar av olika beskaffenhet.
Det skall per cykel tillryggaläggas en sträcka av 20 km, med en
genomsnittshastighet av 12 – 15 km/tim.
Domaren och provledaren skall, antingen per cykel eller bil, följa hundarna.
Hundarnas identitet skall säkerställas vid start och mål.
I pauserna skall domaren undersöka hundarna avseende trötthetstecken och eventuellt
slitna trampdynor.
Hundarna skall i pauserna ha möjlighet att röra sig fritt och tvångslöst.
Hundar som under trötthets- och tasskontrollen visar karaktärsbrister kan uteslutas från
provet.
Starkt utmattade hundar samt hundar med nedslitna trampdynor utestängs för vidare
deltagande.
Provdeltagare skall följas av en bil som kan ta upp de hundar som inte klarar
ansträngningarna, eller är uteslutna från vidare deltagande.

15. Protest och besvär
Den som deltagit vid uthållighetsprov (UHP) och då anser sig ha tillfogats orätt, äger söka
rättelse genom att avge protest. Protest kan inte avse domarens omdöme om bedömd
hund.
Protest kan avges:
-om fel av teknisk art begåtts
-om hund inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser
Protest skall vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast en havltimme efter det att
provets slutförts. Den skall handläggas i enlighet med SBK:s bestämmelser.
Avslagen protest skall skriftligen motiveras.
Klaganden som inte låter sig nöja med fattat beslut avseende avlämnad protest kan
besvära sig hos SBK:s Utskott för Avel och Hälsa. Besvär skall skriftligen vara SBK:s
Utskott Avel och Hälsa tillhanda senast en veckan efter det att klaganden fått del av
domarens/arrangörens beslut.

16. Cykel
Det åligger arrangören att tillhandahålla reservcykel under provet.

17. Löpövning:
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Hunden skall (följande trafikordning) springa i koppel vid cykelns högra sida i normalt
trav.
Kopplet skall vara av sådan längd att hunden hela tiden har möjlighet att anpassa sig till
hastigheten.
En för hög hastighet skall undvikas. Det är inget fel om hunden går fram i kopplet och
drar. Däremot är det fel om hunden ständigt ligger bakom och måste dragas med.
Efter 8 km hålls en paus på 15 minuter, och efter ytterligare 7 km en paus på 20 minuter.

18. Funktionärer
Funktionärer ska uppträda sportsligt och korrekt mot hundägare, övriga funktionärer och
publik.
SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Funktionär får inte
tjänstgöra för egen uppfödning eller i familjen ägd hund.
Hund som under de senaste sex (6) månaderna ägts, trimmats, tränats, vårdats eller
uppvisats av funktionär, får inte anmälas till prov då ifrågavarande funktionär verkar.
Detsamma gäller även då annan särskild omständighet föreligger som kan komma att
rubba förtroendet för funktionärs opartiskhet.
Domare
UHP bedöms av en domare som skall vara auktoriserad domare för Uthållighetsprov –
UHP
Domare som inte tjänstgjort under de två (2) senaste åren äger inte rätt att döma förrän
förnyad prövning av kompetensen skett.
Förnyad prövning av kompetensen sker genom ett teoretiskt prov.
Domare äger ej rätt att delta på prov där domaren själv dömer.
För att fungera som domare krävs giltigt medlemskap i SBK.
Provledare
Provledare skall vara auktoriserad
Provledare som inte tjänstgjort under de två (2) senaste åren äger inte rätt att verka som
provledare förrän förnyad prövning av kompetensen skett.
För provledare krävs giltigt medlemskap i SBK.
Övriga funktionärer
Uttagning av domare, samt övriga funktionärer, görs av arrangör

19. Krav för antagande till utbildning
Domare
Utbildad utställningsdomare FCI alternativt av SBK auktoriserad bruks/IPOdomare.
Inneha giltigt medlemskap i SBK.
Provledare
Rekommenderad av egen klubb.
Inneha giltigt medlemskap i SBK.

20. Bedömning
Det utdelas inga poäng, endast besked om hunden är godkänd eller inte godkänd.

21. Avslutning
Det står domaren fritt att efter cykelprovet välja om hundens allmäntillstånd skall testas
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ytterligare. Detta kan i så fall göras via ett dressyrmoment t.ex. enklare linförighetsprov,
hopp över hinder.

22. Underkännande
Provet underkänns om:
- hunden helt saknar temperament/hårdhet eller visar utmattning över de normala
- hunden inte kan hålla en genomsnittshastighet på 12 km /tim.

23. Redovisning av resultat
Inom åtta (8) dagar efter genomfört prov ska arrangören skicka resultatlista, underskriven
av domaren, samt deltagarförteckning till SBK:s Förbundskansli, Box 4, 123 21 Farsta.

24. Försäkringsbestämmelser
Deltagare/funktionärer i uthållighetsprov omfattas av SBK:s gällande
olycksfallsförsäkring.

Bedömningsanvisningar
1. Provets genomförande
Provet genomföres enligt de fastställda reglerna. Dock står det domaren fritt att efter
cykelprovet välja om hundens allmäntillstånd skall testas ytterligare. Detta kan i så fall
göras via ett dressyrmoment t.ex. enklare linförighetsprov, hopp över hinder.

2. Antal hundar per cykel
Endast en hund per cykel/förare får framföras.

3. ”Springer”
Så kallad ”Springer” får användas.

4. Underlag
Underlaget skall vara varierande.

5. Tempo
Provet skall genomföras i normalt arbetstempo. ”Tävlingsåkning” är ej tillåten.

6. Deltagande
Innan provet påbörjas skall hundägaren/föraren av domaren informeras om att deltagande
sker på egen risk samt att gällande trafikordning skall följas.

7. ID-kontroll
Före start skall ID-kontroll genomföras på samtliga deltagande hundar, id kontroll skall
även ske efter målgång innan deltagarna återvänder till samlingsplatsen.

8. Belastning
Vikt skall läggas vid att ingen hund överbelastas. Bedöms att hunden inte har förmågan att
fullfölja på ett riktigt sätt skall den brytas, oavsett hur långt den har kommit i provet.
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9. Start/Tempo
Alla hundar skall, såväl vid provets start som efter varje rast, starta samtidigt. Tid för paus
tages från det att sista hunden kommit till stationen. Om någon hund har klara problem att
följa övrigas tempo och detta bedöms bero på hundens allmäntillstånd skall hunden
brytas.
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