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Regler för inofficiellt Arbetsprov 

1. Målsättning 

Målsättningen med SShK:s officiella Arbetsprov är att kontrollera att våra hundar har såväl 

fysiska som mentala förutsättningar att genomföra arbetsuppdrag som är utformat så att det så 

mycket som möjligt överensstämmer med rasens ursprungsanvändning. 

Målsättningen är dessutom att ge Sennenhundägarna tillfälle till meningsfullt arbete 

tillsammans med sina hundar och hundvänner. 

SShK:s fyra raser, d.v.s: Appenzeller, Berner, Entlebucher och Grosser Schweizer Sennenhund, 

kan samtliga avlägga Arbetsprov. 

2. Klassindelning 

Arbetsprovets Inofficiella klasser är: 

Allmändraget är öppet för alla sennenhundar som fyllt 1 år senast dagen före provdatum. 

Hund som kört godkänt i officiella klasser äger ej rätt att delta. Här används enbart sele 

och skackel, aldrig vagn eller övrig last. 

Arbetsprov klass IV är öppet för sennenhundar som uppnått godkänt resultat, 175 poäng i klass III. 

Prov får genomföras obegränsat antal gånger, dock får endast ett prov per dag och hund göras. 

3. Anmälan till prov 

Vid anmälan till inofficiellt prov gäller samma sista anmälningsdag som till de officiella  
proven med undantag vid Träningsläger (Gävle/Moheda) som kan anmälas på plats. 

4. Begränsningar för deltagande i Arbetsprov 

Hund får inte visa hälta eller annan typ av skada som kan inverka menligt på provets 

genomförande. 

5. Provdomare 

I dessa klasser krävs ingen auktoriserad domare för bedömning av proven. 

Arbetsprovskommittén äger rätt att på plats utse lämplig person för bedömning av respektive 

klasser. Personen skall vara väl insatt i momentens genomföranden och utvärdering. 

6. Utrustning 

Godkänd dragsele skall användas, inte att förväxlas med spår- eller nomesele. 

Halsband på hund får inte användas vid prov. SShK:s standardvagn eller likvärdig av 

provdomaren godkänd vagn skall användas. 
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7. Provens genomförande 

Provtiden är max 25 minuter för klass I, max 30 minuter för klasserna II och III. Föraren får 
inte gå framför eller vid sidan av ekipaget för att locka på hunden under momenten. Gäller 
inte i Klass I mom. 4 och 5 där föraren får gå vid sidan om hunden, inte framför. 
Uppmuntrande tal och tillrop till hund är tillåtet samt att det är tillåtet att klappa om och 
berömma hund efter varje moments slut. 

8. Bedömning 

Domaren antecknar sina iakttagelser på ett av SShK fastställt protokoll. 
Bedömning sker med betygsättning enligt poängskalan: 

0 (ej godkänd) – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10. 

Betygen multipliceras med för varje moment angiven koefficient. 

Lätt påkörning av kon eller räcke avdrag med max 1 poäng. 

Grov påkörning av densamma bör ge minst 2 poängs avdrag. 
Hund som river delar av banan bör kunna tilldelas 5 poäng. 
Ekipage som river eller lämnar banan skall ges 0 poäng. 
Förare som går upp jämsides med vagnen göres avdrag i halvpoängssteg. 

Om föraren någon gång under provet passerar startkonen före hunden underkänns momentet. 

Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom såväl röst som kroppsspråk. 

1 de moment föraren skall placera sig bakom vagnen är denna position tänkt att vara i en 
förlängd linje i höjd med vagnens bakdel, inte i momentets färdriktning. 

9. Moment 

Momenten läggs i den ordning som provdomaren tillsammans med arrangören kommer 
överens om. Tidtagning startar i moment 1. Tidtagning stoppas när sista momentet är klart. 

Genom provdomarens försorg skall lottning av startordning ske på tävlingsplatsen och i 
närvaro av provdeltagarna. 

Kommandoord som bör användas är Framåt, Sakta, Stanna, Stå, Stanna kvar, Vänster, Höger, 
Plats/ligg, Backa och Spring, kommandoord får förstärkas med kroppsspråket. 

Med ekipage menas hund, vagn och förare. 
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Inofficiellt Allmändrag 

Allmändraget (AD) Moment 1-6. 
Hundens ålder minimum 1 år. 
Föraren får gå vid sidan om hunden vid alla moment, men ej framför. 
Ingen fysisk kontakt med hunden under momenten. 
Vagn = skakel med lätt hjulpar. 
(För godkänt minimum 80 poäng – max 110 poäng. Ej obligatoriskt för att tävla i Arbetsprovet.) 

Mom. 1 Selning Koeff 1 

Selning av hund och anspänning av skakel med ett lätt hjulpar (s k skakelhjul). Domaren skall 
prova hundens tillgänglighet och kondition/hälsa samt Id-märkning. 

Mom. 2 Slalom Koeff 3 

Slalom består av 5 koner i rad med ett inbördes avstånd av 6 meter. 6 meter före konerna 
finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera sig vid sidan om 
hunden/skakelhjulen och från denna position genomföra momentet. Det vill säga föraren går 
rakt fram på ena sidan om konerna medan hunden går slalom. Momentet är slut när ekipaget 
passerat den 5:e konen. 

Mom. 3 T-vägskorsning Koeff 2 

16 meter före korsningens mittpunkt finns en markering. Vid denna markering skall föraren 
placera sig vid sidan om hunden/skakelhjulen för att från denna position dirigera in hunden i 
korsningen och där genomföra denna manöver som provledaren meddelat. Ekipaget ska 
passera genom korsningen två gånger under provets genomförande. Momentet är slut 6 meter 
efter korsningens mittpunkt. 

Mom. 4 Stanna Koeff 3 

Stanna inom en zon (markerad med 4 koner). Zonen är 6 meter lång och 1,5 meter bred. 2 
meter före zonen finns en markering där föraren skall placera sig vid sidan om 
hunden/skakelhjulen och stå kvar. Från denna plats dirigeras hunden in i zonen (via 
kortsidan). Momentet är slut när hunden har stannat. 

Mom. 5 Störningsmoment Koeff 1 

Ett störningsmoment är inlagt under en transportsträcka. Momentet kan läggas in mellan två 
andra moment. Momentet består av skrammel som faller ner ca 5 meter framför ekipaget. Det 
som faller ner skall ge både syn- och hörselintryck. Hunden får kopplas under momentet. 

Mom. 6 Helhetsintryck Koeff 1 

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund. Såväl 
under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid 
skall respektive hundars temperament beaktas. 
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Klass IV/elit 

Moment 1-6 

Last: Berner Sennenhund och Grosser Schweizer Sennenhund. 

Hanar: vagn plus minimum 20 kg valfri last. Tikar: vagn plus minimum 20 kg valfri last. 

Appenzeller Sennenhund och Entlebucher Sennenhund. 

Hanar: vagn plus 10 kg valfri last. Tikar: vagn plus 10 kg valfri last. 

Provet består av 6 moment och mellan momenten ingår transportsträckor. 

Provtiden är max 30 minuter. 

För godkänt 135 poäng. Max 190 poäng. 

Mom. 1 Slalomkörning Koeff 3 

Slalom skall vara ritad/markerad på marken med 7 markeringar i rad med ett inbördes avstånd 

av 3 meter. 6 meter före banans början finns en markering. Vid denna markering skall föraren 

placera sig rakt bakom vagnen och från denna position genomföra momentet. Föraren får inte 

gå utanför vagnens långsidor, föraren går bakom vagnen och går därmed också slalom. 

När hunden genomfört slalomkörningen är kommandot helt om, inom en zon som är 4x4 

meter. Hunden ska därefter gå tillbaka och köra i slalombanan med föraren placerad som 

tidigare bakom vagnen. 

Momentet är slut när vagnen passerat 7:e konen. 

 

Moment 2 Tunnel/Bro/Tunnel Koeff 5 

Tunnelns ingångsöppning skall vara försedd med nedhängande band som täcker öppningen. 

Tunnelns längd 4,5 meter. Höjd tillräckligt så hund/vagn med last kan passera obehindrat. 

Mellan bro och tunnel är det 8 meter och bredden på bron är 90 cm 
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Det finns en markering 2 meter före tunnel. Vid denna markering skall föraren stå kvar under 

hela momentet. Från denna plats dirigeras hunden in i tunneln, över bron och runt en 

markeringskon som är placerad 8 meter från bron. Hunden skall passera runt ytterligare en 

markeringskon som är 8 meter frånbron, till vänster/höger och sedan på tillbakavägen in i 

tunneln. 

När hund och vagn är inne i tunneln kommenderas hunden att stanna. (Det är upp till föraren 

var hon/han vill att hunden ska stanna inne i tunneln). Efter domarens tillsägelse så 

kommenderas hunden ut ur tunneln. När hund och vagn passerat ut ur tunneln är momentet 

slut och då får föraren passera markeringen. 

 

Moment 3 Grindar Koeff 3 

Ekipaget skall förflytta sig genom en grindöppning, som är 1,5 meter bred, på följande sätt. 5 

meter före grinden finns en markering där momentet börjar. Föraren får gå bredvid hunden till 

ekipaget stannar på lämpligt avstånd från grinden. Föraren inväntar där provdomarens 

tillåtelse att gå fram och öppna grinden mot hunden. Föraren står kvar vid första grinden och 

därifrån dirigerar hunden till nästa grind. Hunden får inte göra något stopp förrän framför 

grind nr två på förarens kommando. Hunden kommenderas genom grindöppningen. 

3 meter efter grinden börjar en zon bestående av 4 koner 2 x 2 meter där ekipaget skall ändra 

riktning 90 grader. 3 meter efter zonen finns ytterligare en zon 2x2 meter där ekipaget skall 

ändra rikting 90 grader mot en grind. Föraren stannar hunden vid lämpligt avstånd från 

grinden. Föraren inväntar provdomarens tillåtelse att gå fram och öppna den andra grinden. 

Då som först stänger föraren den första grinden och förflyttar sig till nästa grind och bjuder 
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igenom hunden. Efter grinden finns en zon som är 4x4 meter i denna zon ska föraren 

kommendera hunden att stanna. 

Föraren inväntar provdomarens tillåtelse att stänga grinden varefter momentet är slut. 

 

Moment 4 Backa Koeff 4 

Backa in i en zon med vagn (zonen är markerad med 4 koner). Zonen är 6 meter lång och 1,5 

meter bred. Föraren placerar vagnens bakre kortsida mot zonens kortsida. Föraren placerar sig 

därefter vid zonens mottsatta kortsida och därifrån dirigeras hunden att backa in i zonen. 

Föraren får ej befinna sig utanför den förlängda linjen av zonens långsidor. När hund och 

vagn är inne i zonen platslägger föraren hunden. Hunden skall ligga kvar 30 sekunder. Efter 

provledarens tillåtelse kommenderas hunden upp i stående sedan framåt marsch ut från zonen 

(via kortsidan). 

Momentet är slut när vagnen har passerat markeringen av zonen och då får föraren passera 

markeringen. 
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Moment 5       Sändande med platsläggning/läggande Koeff 3 

Vid en markering stannar ekipaget och föraren placerar sig bakom vagnen och stannar kvar 

vid markeringen under hela momentet. Föraren skickar därifrån hund med vagn, utan stopp, 

till en markering 10 m från startpunkten. Hunden kommenderas stanna/platslägg/liggande i 30 

sek. Därefter kommenderas hunden upp i stående. Sedan helt om marsch mot föraren. Vid 

markering (efter ca 5 meter) skall hunden kommenderas stopp/stanna/stå (hunden får ej lägga 

sig ner). Efter provdomarens tillåtelse kommenderas hunden till föraren. Momentet är slut när 

hund/vagn är framme hos föraren. 

 

Moment 6 Helhetsintryck Koeff 1 

Vid helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbete mellan förare och hund såväl 

under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till arbetsglädje och arbetsvilja. Härvid 

skall respektive hundars temperament beaktas. 
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