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Regler för certifikatprov 
räddningshund (CP) 

 
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 SKK- organisationen. 

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. 

http://www.skk.se/
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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  
• 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-, tävlings- eller 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. Vaccinationer  

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens 
Jordbruksverks gällande införselbestämmelser för hund.   
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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). 

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. 

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. 
 
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, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 
 
Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. 
 

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 
 

Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet 
uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på 
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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, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 
 
Rapporterad hund kan avvisas från området. 
 

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 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. 
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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. 
 
Utställning 
Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket land 
hunden är född. 
 
Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning gäller följande tre 
(3) undantag: 

a) Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av 
veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och 
där intyg i enlighet med vad som anges i inledning och ansvar till allmänna regler 
kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare, får delta på 
utställning och SBK:s exteriörbeskrivning.  

b) Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering 
var tillåten när den företogs eller som har svansamputerats av 
veterinärmedicinska skäl, alternativt inte är född med naturligt hellång svans får 
delta på utställning.  

c) Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får 
delta på utställning och SBK:s exteriörbeskrivning. 

 
Grupp 1 australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, 

berger des pyrénées (båda varianterna), bouvier des 
ardennes, bouvier des flandres, gos d’atura catalá, hrvatski 
ovcar, miniature american shepherd, mudi, old english 
sheepdog, polski owczarek nizinny, schipperke, welsh corgi 
pembroke. 

Grupp 2 dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher 
sennenhund. 

Grupp 3 jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tenterfield 
terrier 

Grupp 5 karelsk björnhund, västgötaspets 
Grupp 6 smålandsstövare. 
Grupp 7 se undantag gällande grupp 7 ovan. 
Grupp 8 perro de agua español 
Grupp 9 bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel. 

 
Exteriörbedömning vid ett tillfälle 
Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild 
prövning av SKK, ges rätt att vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få 
kvalitetspriset infört i stamboken. 
 
Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav: 

• är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs 
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• av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats 
• inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan 

ovan. 
 
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. 
 

7. Doping och andra otillbörliga förhållanden 
 

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på 
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka 
utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. 
 
Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd 
förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, 
prov, tävling eller beskrivning. 
 
Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om 
träning och tävling med djur, SJVFS 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 SBK:s 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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SÄRSKILDA REGLER FÖR RÄDDNINGSHUNDPROV 

Fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 
(Dessa regler kan komma att ändras beroende på myndighetsbeslut.)  

För samtliga räddningshundprov gäller 
• Dokumentet ”Administration av kurs och prov för räddningshundar” 

Förkortningar som används 

BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund 

CP – Certifikatprov 

DP1 – Delprov 1 

DP2 – Delprov 2 

LT - Lämplighetstest 

MH – Mentalbeskrivning hund 

NRT – Nationellt räddningshundtest 

RHFU – Räddningshundförarutbildning 

Syftet med utbildningen 
Syftet med räddningshundutbildningen är att få fram lämpliga hundar som tillsammans 
med sin förare ska genomgå Räddningshundförarutbildning (RHFU), för att sedan kunna 
delta i Nationella Sök och Räddningsstyrkan och eventuellt teckna avtal med kommunens 
räddningstjänst och/eller andra av SBK:s samarbetspartners såsom polis, sjöräddning, 
fjällräddning eller Frivilliga resursgrupper (FRG).  

Prov genomförs med avtalsfritt ekipage. Proven är öppna även för oregistrerad hund. Prov 
kan arrangeras året runt. Kan säkerheten för människor och djur ej garanteras får provet 
ej genomföras.  

Tjänstgörande domare fattar avgörande beslut om provet ska ställas in. Domare ska 
säkerställa vittringsförhållandena vid figuranterna och har rätt att beordra provhund.  

Rätt att anordna prov  
Prov får anordnas av SBK:s distrikt, eller lokalklubbar i samverkan med distrikt. 
Certifikatprov arrangeras på fastställt datum och plats av AG Prov och kurs.  

Arrangören svarar för iordningställande av provplats och genomförande av provet. 
Arrangör är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar 
erfordras för provets genomförande.  

Villkor för deltagande - Förare 

• Föraren ska vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK).  

• Föraren ska ha uppnått en ålder av minst 18 år vid certifikatprovet.  

• Föraren ska vara fullt frisk samt i god fysisk och psykisk kondition, ej sjukpensionär eller 

uppbära sjukersättning. Om regelbunden medicinering behöver eventuellt medicinsk 

koordinator på MSB konsulteras för bedömning av lämplighet för uppdraget. Samråd ska 

ske med AG Prov och kurs i fall där tveksamhet råder.  

• Föraren ska vara svensk medborgare. 
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Villkor för deltagande - Hund 

• Hundens ID-märkning ska vara kontrollerad (och bekräftad av instruktör).  

• Hunden ska vara försäkrad genom förarens försorg och fullt frisk, inte medicinberoende. 

• Hunden ska vid certifikatprovet ha en ålder av minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år.  

• Hunden ska ha genomfört Mentalbeskrivning Hund (MH) eller Beteende- och 

personlighetsbeskrivning hund (BPH) med skott 

• Räddningshundprov är öppet för svenskägda hundar, även blandraser och oregistrerade 

hundar.  

• Hund ska delta under det namn den är registrerad. Resultat för hund som deltar under 

oriktiga anmälningsuppgifter stryks. 

• Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. 

• Oregistrerad hund som deltar i prov/tävling ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad 

av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. 

Förares skyldigheter 
SKK:s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ska följas. Förare 
som icke följer dessa regler eller i övrigt uppträder olämpligt kan av överdomare och/ 
eller domare uteslutas från provet. Förare är skyldig att väl känna till och följa de regler 
och anvisningar som utfärdas för prov och tävlingar samt de ytterligare anvisningar som 
meddelas av provledaren.  

 Avsluta/ byta kurs 
• Hundförare som på egen begäran avslutar utbildningen kan inte senare ansluta 

till kurs och fortsätta. Avhopp från kurs är definitivt. 

• Hund som inte klarar utbildningen enligt instruktörens bedömning kan inte flytta till 
annan kurs utan är bortkopplad från RH-utbildning. 

• Ekipage som av instruktören rekommenderas göra uppehåll i utbildningen på 
grund av att hunden är ung och omogen kan senare gå in i annan kurs efter 
samråd mellan berörda instruktörer 

• Hundekipage som byter bostadsort kan byta kurs. Samråd mellan berörda 
instruktörer måste ske innan bytet. 

Omedelbart diskvalificerande är hos hunden  
• Aggressivitet mot människa och/eller annan hund.  

• Kvarstående rädsla, flyktbeteende.  

• Vägran att låta sig hanteras: visiteras av annan än föraren, lyftas etc. 

• Oavbrutet intensivt stressbeteende, t ex oavbrutet pipande eller att hunden inte 
är kontaktbar.  
 

Omedelbart diskvalificerande är hos föraren 

• Fysiska metoder för bestraffning av hund. 

Protest och besvär 
a) Förare som anser sig ha behandlats orättvist kan söka rättelse genom att avge protest 
till domare/bedömare eller den domare som fungerar som överdomare. Protest får inte 
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avse domslut utan endast tekniskt fel. Protest ska vara skriftlig och avlämnas till 
arrangören senast en halvtimme efter att provet slutförts för dagen i aktuell klass. 
Protesten ska avgöras innan provet är slut för dagen. Avslagen protest ska skriftligen 
motiveras.  

b) Klagande som inte är nöjd med bedömare/överdomarens beslut kan besvära sig hos 
Utskottet för Samhällsnytta. Besvär ska skriftligen vara utskottet tillhanda senast en vecka 
efter provet.  

Funktionärer  
Domare/bedömare och provledare ska inneha medlemskap hos SBK samt följa SKK:s 
Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare inom SKK-organisationen. 

AG Prov och kurs tillsätter provledare med tillräcklig kompetens. 

Arrangören kan ålägga deltagarna att medföra minst en figurant. Figuranter ska om 
möjligt vara okända för hundarna.  

För samtliga funktionärer vid prov (domare/bedömare, provledare, figuranter) gäller att 
de ska efterleva de etiska regler och riktlinjer som formuleras i dokumentet ”Etisk policy för 
prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben”. 

Domare/bedömare 
Lämplighetstest, LT: 1 domare/bedömare i samråd med instruktören  
Delprov 1, DP1: 2 domare/bedömare  
Delprov 2, DP2: 2 domare/bedömare  
Certifikatprov, CP: 2 domare/bedömare  
Lydnadsprov: 1 domare/bedömare  

DP 2:  Ett domarlag dömer max 8 hundar / dag 
CP:     Ett domarlag dömer max 5 hundar /dag 
 
Vid DP2 och CP tillsätts domare/bedömare av AG Prov och kurs. I särskilda fall kan efter 
dispens från AG Prov endast en domare användas (t ex vid risk för jäv). Vid bedömningen 
ska särskild hänsyn tas till hur lång tid hunden har kvar till certifikatprov (18 månader från 
lämplighetstest). Möjlighet till dispens gäller endast vid delprov 1.  

Domarna/bedömarna ska enas om godkänd/icke godkänd, och därutöver självständigt 
föra protokoll. Båda protokollen ska sändas in med redovisningen av provet. 

Allmänna anvisningar 
Arrangören svarar för att förhållandena medger tillräcklig svårighetsgrad. Provets upplägg 
ska vara klart på provdagen av ansvarig provledare. Instruktören kan inte påverka 
provets utförande. Domarna ansvarar för att provets upplägg gör det möjligt att bedöma 
alla moment i protokollet. Syftet är att säkerställa att de ekipage som ska gå vidare är 
tillräckligt bra. De som inte har nått den nivå som satts – avskiljs från kursen och 
rekommenderas annan verksamhet inom SBK. 

Figurantplatser 
Dolda legor ska vara oåtkomliga för hunden och alltså inte byggas av material som till 
exempel presenning, liggunderlag som hunden kan forcera eller gräva sig in genom. Vid 
öppna legor ska någon del av figuranten synas, alternativt legan vara så att hunden kan 
ta sig fram/in och ta kontakt utan att gräva sig igenom exempelvis en presenning.  
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Markeringar 
Tillåtna markeringssätt är skallmarkering eller rullmarkering. Om rullhunden ska göra 
påvisning kopplad eller lös avgörs av föraren. Vid lös påvisning får dock hunden aldrig 
komma utom synhåll för föraren. Hunden ska markera utan påverkan från föraren, varvid 
föraren tydligt ska peka ut för domarna var figuranten finns. Ekipaget ska fullfölja vid varje 
markering d.v.s. rullhunden ska göra påvis och skallhunden ska avhämtas vid 
figurantplatsen.  

Sök i rasmiljö, ruinsök 
Hunden ska arbeta utan halsband eller tjänstetecken i ruinsök inom inhägnade områden.  
Vid ruinsök på icke inhägnade områden ska tjänstetecken användas. Tjänstetecknet ska 
ha självutlösande spänne anpassat till hundens storlek (kan fås från SBK:s kansli). 
Kontrolleras av föraren vid momentets början så att provledaren ser det.  

Rullhund har särskilt halsband för rullen. Rullens halsband ska ha självutlösande spänne 
enl. samma förutsättningar som för tjänstetecknet. Kontrolleras av föraren vid momentet 
Anskällningslåda så att provledaren ser det. 

Vid ruinsök ska hunden vid behov bära skyddsskor. 

Uppträdande hos figurant 
Det är hundens uppträdande mot figurant när den fått kontakt som ska bedömas. 
Hundens vilja att ta sig fram till figurant ska premieras. Hund som biter, drar I kläder efter 
att den fått kontakt, underkänns. Här ska domaren bedöma om det är av misstag eller 
om hunden faktiskt uppträder hotfullt. Funktionär är skyldig att rapportera oacceptabelt 
beteende enligt SKK:s regler. Se även punkt 5, Oacceptabelt beteende, i de inledande 
allmänna reglerna. 

Vattning av hund 
Vattning av hund får endast ske utanför sökområdet (ej vid legor). Extremt varm väderlek 
kan utgöra undantag efter tillstånd och anvisad plats av domare. 

Belöning 
Inom sökområdet får inte leksaker och godis användas under provmomentet. Beröm, röst 
och fysisk belöning som ”klapp” är tillåtet. Föraren får belöna, med klapp eller röst efter att 
figurantplats pekats ut. Ej tillåtet att klappa på legan. Domaren kan avgöra när belöning 
eventuellt ska uteslutas, till exempel av bedömningstekniska skäl.  

Omprov 
Underkänt ekipage har rätt att göra ett omprov på vart och ett av DP1, DP2 och CP. 
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CERTIFIKATPROV FÖR RÄDDNINGSHUND (CP)  

 
Inledning 

Certifikatprovet (CP) innehåller ytsök och ruinsök samt visitation. 

Certifikatprov ska göras inom 18 mån från godkänt lämplighetstest.  

 
Provets genomförande 

Totalt antal figuranter i ytsök och ruinsök: 9 - 11 (+1) st. 

Ytsök: Samtliga ekipage går i en följd. Därefter förflyttning till ruinsök.  
 
Ruinsök: Samtliga ekipage går i en följd. 
 
Visitation: En för hunden obekant person hämtar hunden från uppbindningsplats och 
beger sig till plats där föraren inte är synlig. Genomför en visitation som består av att 
kontrollera hundens öron, tänder, nos, känner på rygg, svans, fram- och bakben och 
kontrollerar tassar.  
 
Figuranttyper som ska ingå i provet är avståndsfigurant (minst 2,5 meter horisontellt eller 
vertikalt), hög figurant (ca 3 m), dolda figuranter och öppna figuranter. 
 
Transporter med lös hund: Under provet ska hunden föras okopplad ca 50 meter. 
Transporterna ska ske kontrollerat.  

Koppelsök och ytsök 
Koppelsök, vindarbete med markering i koppel. Sker i två delar. Koppelsöket inleder 
ytsöket. Koppelsöket ingår ej i tiden. 
 
Vindmarkering: Avspärrningsavstånd från objekt minst 10 meter. Objektets storlek: t.ex. 
container. Ett område med dold figurant, - ej hög, - ej djup.  
 
Utförande: När hunden hållit i vindmarkeringen 10 sek. ska föraren tydligt peka ut riktning 
efter att ha tagit kontakt med domaren.  
 
Markering i koppel: Efter genomförd vindmarkering följs markeringen upp med markering 
i koppel. Föraren ska peka ut. 
 
Utförande: Om hunden påbörjar nytt sök på/vid objektet avbryts arbetet och ekipaget 
visas tillbaka till baslinjen. 

Ordergivning: Föraren får förutsättningen för ytsöket, avger taktik och upplägg för 
provledare/domare. 

Ytsök: Söktid: Hunden ska arbeta i 15 min. Hund som använder kortare tid anvisas nytt 
sökområde för fortsatt arbete tills tiden är slut. Utökat område kan innehålla figurant som 
läggs ut strax före det utökade söket. Ytsöket ska innehålla avspärrningar för hundföraren. 
Om området är långsmalt kan avspärrningen placeras i mitten alternativt kan hunden 
skickas från båda långsidorna. Hänsyn ska tas till förutsättningarna på provområdet. 

Ruinsök 
Ruinsök: Två olika områden, båda med begränsningar.  
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Ordergivning och passivitet: Föraren binder upp och lämnar hunden för att bli visad 
båda områdena, få förutsättningen samt avge taktik och upplägg för 
provledare/domare. Hunden är uppbunden i 3 minuter.  

Söktid: Hunden ska arbeta i 30 min. Föraren meddelar när respektive område är 
genomsökt.  

Utförande: Ekipaget får inte återvända till lämnat område. Hund som använder kortare tid 
anvisas nytt sökområde för fortsatt arbete tills tiden är slut. Utökat område kan innehålla 
figurant som läggs ut strax före det utökade söket. Detta område ska ej vara inomhus. 

Störningar av varierande slag kan förekomma i ruinsöksområdena. 

Gömställen kan alltid användas igen. Gömställen från föregående hunds arbete, som 
inte används, ska nu lämnas öppna.  

Figuranternas gömställen ska ligga minst 10 meter från varandra. Figuranterna ska 15 
minuter före hundens påsläpp ha intagit sina platser utom synhåll för hund och 
hundförare.  

Figurantplatserna ska vara av varierande karaktär (exempelvis höga, djupa, dolda och 
öppna.) Fastställande av figurantplatser sker av domarna. Platserna kan varieras under 
dagen. Använda legor ska lämnas öppna. 

Provledaren föreslår figurantplatser som fastställs av domarna. 

Hundföraren får ej beträda ruinfältet förrän domaren beordrar detta. 

Bedömningsanvisningar: Taktik och upplägg bedöms samt hundens passivitetsnivå. 

Del 1. Ruinsök med begränsning:  
Ruinfält uppdelat på mark- eller våningsnivåer.  Okänt antal figuranter. Även öppen 
figurant kan ingå i det begränsade ruinsöket.  

Utförande: Hundföraren väntar tillsammans med sin hund utom synhåll till dess han 
uppropas. Hundföraren anvisas utgångspunkt för hunden av provledaren, som också 
anvisar sida/or där hundföraren får röra sig under provet. Hundföraren ska från sin 
position kunna följa hundens arbete i hela det anvisade sökområdet. Vindriktningen ska 
beaktas.  

Bedömningsanvisningar: Hunden ska avsöka området efter hundförarens dirigering. 
Detta för att pröva hundens arbetsintensitet och styrbarhet. Hunden ska på ett tydligt sätt 
markera figuranten, tills hundföraren kommit fram. Under markering eller påvisning är 
varje understöd från hundföraren och/eller figurant förbjudet. Den skallmarkerande 
hunden får inte avlägsna sig mer än 2 meter från fyndplatsen. Hundföraren ska tydligt 
peka ut figurantplatsen eller vittringsstället. Vid markering med rulle ska hunden föra sin 
förare direkt till fyndplatsen. Hundföraren måste anmäla markeringen till domaren och får 
först efter domarens anvisning gå till sin hund. Funna figuranter ligger kvar under 
provmomentet. 

På order av domaren fortsätter sökarbetet. Hundföraren sänder hunden och går ut ur 
sökområdet alt. tar med sig hunden ut och sänder från sökområdets sida. Denna del av 
sökarbetet avslutas av föraren när denne anser att området är avsökt.  

Del 2. Fortsatt ruinsök med begränsningar:  
Samma anvisningar som ruinsök del 1. Ekipaget disponerar resterande tid av 30 min 

De båda ruinsöken avslutas när föraren anser dem vara genomsökta eller när domaren 
meddelar att tiden är slut. 
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Bedömningsanvisningar för godkännande  
Bedömningen gäller hundens arbete. 

Efter avslutat Certifikatprov avgör domarna hundens lämplighet utifrån en 
helhetsbedömning under provet.  

Kriterier för godkänd: Hunden får missa max 2 figuranter, men ej i samma område. Max 1 
felmarkering under hela provet. Domare kan underkänna hund som har godkänt antal 
fuguranter men visar påtagligt allvarliga brister avseende t ex miljöberördhet, uthållighet 
eller bristfälliga markeringar. 

Ekipage som blir underkänt får göra ett omprov. Instruktören ansvarar för ekipaget tills 
omprovet är gjort.  

Domarna/bedömarna ska enas om godkänd/icke godkänd och därutöver självständigt 
föra protokoll. 

Rekommendation  
Ytterligare bedömningsunderlag kan vid tveksamma fall diskuteras med t ex ekipagets 
instruktör. Instruktören (eller ombud) bör följa egna ekipage under provet. 
Instruktör/ombud står på plats anvisad av domarna.  

Tjänstehundcertifikat 
Hund som genomfört godkänt Certifikatprov för Räddningshund tilldelas 
Tjänstehundcertifikat Räddningshund, se merit nedan. 

OBS!  Godkänt certifikatprov räcker inte för deltagande i styrkan /kallas ut i skarpt läge. 
Kravet för detta är genomförd RHFU och godkänd NRT.  

Efter genomförd RHFU erhåller ägaren diplom och graverad jetong från SBK:s 
förbundskansli. 

Merit 
Godkänt Certifikatprov för Räddningshund registreras av SKK som merit för hund som är 
stambokförd och under förutsättning att Mentalbeskrivning Hund (MH) alternativt BPH är 
genomfört innan provtillfället.  
 

 


