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Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och
andra raser med rätt att delta i prov
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1 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 länsoch 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.
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
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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.

1.1 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-,
tävlings- 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 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.

1.3 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.
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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.

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
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.

1.6 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
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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.
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.
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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.
1.6.1 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.

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.
Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till
dessa föreskrifter.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna
inom SKK-organisationen 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 utställning,
prov eller tävling. 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.
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Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för
deltagande vid utställning, prov och tävling.
Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling
medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt dopingreglemente
för hund.
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2 Särskilda bestämmelser för Vallanlagsprov
Rätt att delta vid vallanlagsprov har hund av ras bearded collie, bergamasco, berger
des pyrénées, schapendoes, gos d´atura catala, polski owczarek nizinny, old english
sheepdog samt cao da serra de aires.
Rätt att anordna vallanlagsprov har SBC och SGVK.

2.1 Ändamål
Vallanlagsprovens ändamål är att erbjuda ett standardiserat sätt att bedöma hundens
vallningsegenskaper till ledning för avelsarbetet.

2.2 Organisation och godkännande
Officiella vallanlagsprov enligt dessa bestämmelser anordnas av Specialklubben för
Bearded Collie, eller av annan specialklubb/rasklubb som medgetts rätt att anordna
vallanlagsprov enligt detta regelverk.
Domare samt tid och plats för prov ska godkännas och fastställas av styrelsen i den
specialklubb/rasklubb som anordnar provet.
Domare ansvarar för att provet genomförs enligt gällande bestämmelser. Domaren äger
rätt att ändra provuppläggningen.
Kommissarie och provledare ska utses vid alla prov. Dessa kan vara en och samma
person.
Kommissarie ansvarar för att start- och resultatlistor upprättas, att resultat insänds till
SBCs vallningssektion eller annan anordnande specialklubb/rasklubb samt till SKK.
Kommissarien handlägger också eventuella protester.
Provledare ansvarar för provets säkerhet samt, i samråd med domaren, för provets
uppläggning.
Prov får inte inställas utan godkännande av styrelsen.

2.3 Domare
Domare ska vara auktoriserad av SBCs styrelse och vara medlem i SBC, annan
specialklubb/rasklubb med rätt att anordna prov, eller SVaK. För utländsk domare krävs
tillstånd från hemlandet via SKK.
Domare får inte tävla i någon klass på prov/tävling där domaren själv dömer.

2.4 Rätt för deltagande
Hund
Hund ska ha uppnått tolv (12) månaders ålder vid dagen för vallanlagsprovet.
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Hund kan endast anmälas till en start för varje utannonserat vallanlagsprov.
Hund som tidigare fått bedömningen ”Ej godkänd VA” och där domaren rekommenderat
omprov, har rätt att starta vid nytt tillfälle.
Hund kan prövas högst tre (3) gånger, därefter får anlagen anses färdigbeskrivna och
inga fler starter kan göras.
Hunden ska delta under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar
under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd
hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten
till tävlingen. I det fall dessa krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste
hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.
Tik som löper får starta, men placeras sist i startfältet för att inte störa andra hundar.
I provet får ej delta
a. Hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie.
b. Hund som tillhör tjänstgörande domare eller domaraspirant.
c. Hund som har ägts, förts eller personligen tränats av domare eller domaraspirant
under de senaste sex månaderna.
d. Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll.
e. Hund, som har oläkta sår, visar hälta eller annan fysisk skada som kan nedsätta
dess arbetsförmåga.
Ägare och hundförare
Hundägare ska vara medlem i SBC eller annan specialklubb/rasklubb med rätt att
anordna prov. För ägare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd
utländsk kennelorganisation.
Annan person än ägaren kan vara hundförare.

2.5 Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgiften ska ske enligt gällande
anvisningar.
Anmälningsavgiften återbetalas
a. Om utlyst prov inställs.
b. Vid begränsat prov, till den som ej kan beredas plats.
c. Om hund före provet insjuknar, skadas eller avlider, varvid veterinärintyg härom
ska vara arrangör tillhanda inom åtta (8) dagar efter provet.
d. Om det finns skäl för att återbetala anmälningsavgift, har arrangören rätt att
behålla av SBC fastställd avgift för att kompensera sina administrativa kostnader.

sida 9/12

Version 1.0
2011-07-07

Maximalt antal deltagare ska meddelas vid annonseringen av provet. Vid fler anmälda
ska lottning ske omedelbart efter anmälningstidens utgång. Arrangör har i samband
med överanmält prov möjlighet att utse reserver.
Vid aktuellt prov ska markägaren ha företräde.
Vid rasmästerskap och liknande arrangemang kan arrangör fatta beslut om förändrade
begränsnings- och lottningsregler

2.6 Provets allmänna uppläggning
Provet utförs i en fålla, helst en rund med ca 25 meter i diameter, annars en fyrkantig
med 15 – 20 meters sida, där spetsiga hörn tas bort t ex med grindar. Fåren som
används ska vara invallade och gå undan för hund och inte utgöra någon risk för den
ovana eller veka hunden. Minst fem djur ska användas.
Domaren bör föra hunden under anlagsprovet. Hundföraren, som kommer till
provplatsen med hunden kopplad intar vanligtvis en passiv roll, men assisterar domaren
vid behov, enligt dennes anvisningar.
Domaren bör vara utrustad med lämpliga hjälpmedel för att skydda fåren mot
eventuella rusher eller ullryckningar från en het hund. En hund som visar starka tecken
på att vilja rusa rakt på fåren behålls kopplad av hundföraren tills domaren ställt sig
bland fåren, men vanligtvis släpper domaren hunden själv efter att ha hälsat.
Om hunden måste tändas – den visar inget intresse – skall domaren göra allt för att den
ska börja valla. Ta in en erfaren hund som kan stimulera den att jobba, eller ta in
ägaren, springa runt i koppel och utan.

2.7 Provets genomförande
Domaren ska försöka få hunden att cirkla, att vända, att jobba. Efter en stund ska
domaren försöka få ut fåren till staketet, och hunden ska med minimal hjälp försöka
förmås gå mellan. Då och då ska man försöka stanna hunden, dock bara någon
sekund, och bara om det går utan större åthävor. Korrigeringar ska anpassas efter
hundens temperament och syftet med dem ska vara att skydda fåren. Provet pågår tills
dess att hundens uthållighet kunnat bedömas eller till dess att femton minuter gått, då
domaren kommenderar ’stanna’, berömmer hunden, kopplar upp den och släpper ut
den ur fållan.
Domaren skall inte ge hunden några särskilda röstkommandon utan bara mjukt beröm
eller missnöjessignaler och till sist en ”stanna”-signal. Hundföraren och hundens ägare
skall förhålla sig passiv och helt avstå från alla former av kommandon eller utrop. Det är
hundens instinktiva anlag som bedöms med provet, inte eventuellt tilltränad lydnad.
Målet är att locka fram det som finns i de hundar som provas, med bibehållen god
djurhantering.

2.8 Föremål för bedömning
a. Intressenivån börjar bedömas omedelbart, redan utanför fållan, på hundens sätt att
närma sig djuren. Hundens fokusering på djuren skall bedömas, inte dess teknik eller
fart. Hundar som trots uppmuntran inte visar något intresse alls skall bedömas 0,
avbryta och rekommenderas för omprov. Hundar som aldrig släpper fåren med
blicken skall bedömas med 5.
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b. Naturlig förmåga testas genom att testledaren/föraren t.ex. positionerar sig för att
vända hunden genom blockering, promenerar i åttor, vänder rakt igenom osv. för att se
hur hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra outtalade signaler.
Hunden behöver inte balansera till föraren – det är den naturliga förmågan att
’kontrollera’ en flock som skall bedömas. En hund som inte verkar ha någon kontroll
alls över djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll hela tiden får 5
poäng.
c. Mental uthållighet är ett test på hundens "mentala ork" - klarar den att jobba hela
testet utan att lägga av eller visar den snabbt tecken på att tröttna. En hund som klarar
att arbeta utan att visa några tendenser till att vilja avbryta trots att tiden går mot 10-15
minuter måste betraktas som exceptionellt uthållig och bör bedömas med 5 poäng.
Orkar hunden jobba koncentrerat i 5 minuter värderas det med minst 3.
d. Samarbetsvilja/styrbarhet testas med t.ex. ett ”stanna” eller ”ligg”-kommando, eller
inkallning, för att kort avbryta vallningen och sedan fortsätta. Andra exempel kan
vara hundens sätt att reagera när domaren försöker få ut avståndet eller vända
hunden, t.ex. genom positionering eller blockering. En vändbar hund med hög
intressepoäng som klarar (om än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando
kan t.ex. inte få lägre än 3. Detta moment skall inte räknas med i snittpoängen,
eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en
hund som är ganska förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 1:a en hund som
är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den bästa vallhunden är upp till
föraren och dennes personliga preferenser.
Vallanlag, ”Godkänt VA”, bedöms den hund besitta som har mellan 3 och 5 på alla
punkter utom Samarbetsvilja/styrbarhet’, där poängen bara skall fungera som en
vägledare åt föraren.
Hundar som får 0 eller 5 på momentet bör dock få en särskild kommentar, eftersom de
sannolikt blir tämligen svårtränade.
Hund som erhåller poäng 0-2 på något av momenten Intresse, Naturlig förmåga och
Mental uthållighet och där domaren bedömer att detta beror på otillräcklig tändning,
alternativt dålig koncentration pga. omognad eller störning, rekommenderas för omprov.

2.9 Avbrytande av prov
Om hunden utför helt otillfredsställande arbete äger domaren rätt att avbryta provet. Fel
som berättigar domaren att avbryta hundens vidare deltagande i provet är:
a. helt otillfredsställande vallningsbeteende
b. hunden helt ur hand
c. stark rädsla
d. svårkontrollerad upphetsning
e. uppenbar avsaknad av intresse
f. ett uppenbart hårt och skadande bett
g. total ovilja att vistas i fållan
h. aggressivitet mot annan hund, ”Se Allmänna bestämmelser, Oacceptabelt beteende”
Att hundens prestation inte berättigar till godkännande motiverar ej till avbrytande av
provet.
Avbrutet prov räknas som ett provtillfälle och protokollförs.
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2.10 Redovisning av bedömning
Domaren redovisar sin uppfattning om hundens arbete i förhållande till
provbestämmelserna.
Domaren ska efter bedömningen ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik
avseende de prövade egenskaperna (se 7). Detta gäller även hund som inte blivit
godkänd eller där provet avbrutits.
Domslut grundat på domarens uppfattning av hundens arbete är slutgiltigt.

2.11 Anvisningar för hundförare
Hundförare ska känna till vallanlagsprovsbestämmelserna men har dock rätt att före
start till domaren ställa frågor angående prövningsordningen.
Det hör till god ton att man inte under pågående prov diskuterar domsluten med
tjänstgörande domare eller offentligt kritiserar bedömningen under eller efter provet.
Det är förbjudet att aga hund. Brott mot bestämmelsen medför uteslutning från provet.
Hundförare bör sträva efter att föra hunden så att den arbetar med glädje och villighet.
Kommandon och signaler ska vara lågmälda och förekomma sparsamt.
Fysisk kontakt med hunden i syfte att lugna eller korrigera denna är tillåten.

2.12 Protest
Protest får inte avse domarens omdöme utan endast tekniskt fel eller om hunden inte
haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.
Frågan om ändring av domslut prövas endast:
a) Efter protest från berörd provdeltagare som anser sig ha tillfogats orätt.
b) Efter anmälan från provledningen eller från den domare som fattat beslutet.
c) Efter beslut av arrangerande klubb att av annan anledning ta upp frågan om ändring
av visst domslut.
Protest skall vara skriftlig och avlämnas till kommissarien innan provet avslutas samma
dag. Protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift ska åtföljas protesten, i annat
fall avvisas den omedelbart. Kommissarien avgör i samråd med domaren om protesten
kan anses befogad.
Godkännes protesten utgår hundens bedömning ur resultatredovisningen samt
anmälningsavgiften återbetalas tillsammans med protestavgiften. Ändringar i
resultatlistan kan ske inom två (2) år från provtillfället.
Avslagen protest skall skriftligen motiveras. Klaganden som inte låter sig nöja med
fattat beslut i avlämnad protest kan besvära sig skriftligen hos arrangerande klubbs
styrelse inom 14 dagar.
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