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Regler för officiellt Arbetsprov
Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar
Särskilda regler för officiellt Arbetsprov sid 9
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt
avtalsanslutna klubbar.
Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2027-12-31. 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.
Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av
myndighet.
Inledning
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 samt 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.
Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar
som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.
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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.
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, SKK 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 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 SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga
§ 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat
klubbarrangemang.
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 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.
Sida 3 av 27

•

Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-,
beskrivnings och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsregler följts kan förekomma.
Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse
att vistas på området 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 centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören
skyldig att tillhandahålla avläsare.
Kontroll av ID-märkning kan ske.

3. Ansvar
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.
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.
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.

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
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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 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-, tävlingsoch 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.

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 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.
Sida 5 av 27

Valpar
Valpar under 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.

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

Födda 1 januari 2008 eller senare:
-

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.
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 utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt
hellång svans
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.
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, SBKs
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.
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 regler kan uppvisas i original
såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställning, SBKs
exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning.
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,
SBKs exteriörbeskrivning, prov eller tävling. Däremot får den delta på
Mentalbeskrivning Hund.
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Födda 1 januari 2008 eller senare:
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.

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, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.
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 reglerna 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.
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 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-organisationen 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 SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified
respektive ej godkänd.
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•

•

•

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov,
tävling eller beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav
på testikelstatus föreligga – 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.

Särskilda regler för officiellt Arbetsprov
1. Målsättning
Målsättningen med SShK:s 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.
Dessa regler, som tillämpas vid SShK:s officiella prov kan även tillämpas vid träning enskilt
eller i grupp.
2. Registreringskrav
Hunden skall deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar under
oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset skickas till SKKs kansli för
registrering av hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan sker.
I de 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.
3. Beslut om att anordna officiellt Arbetsprov
Beslut att anordna officiellt Arbetsprov fattas av SShK:s styrelse, som utser domare och
övriga funktionärer.
4. Redovisning av prov
Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK och skall stambokföras.
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5. Klassindelning
Arbetsprovet har tre klasser:
Officiellt Arbetsprov klass I är öppet för alla sennenhundar som uppfyller kraven för
deltagande.
Officiellt Arbetsprov klass II är öppet för sennenhundar som uppnått godkänt resultat, 85
poäng i klass I.
Officiellt Arbetsprov klass III är öppet för sennenhundar som uppnått godkänt resultat, 155
poäng i klass II.
Tävlande som erhållit ett godkänt resultat, får själv välja om tävlan skall ske i närmast högre
klass. Om så sker och provet genomförs i sin helhet, får hunden inte återgå till tävlan i lägre
klass.
Prov får genomföras obegränsat antal gånger, dock får endast ett prov per dag och hund
göras.
6. Villkor för deltagande
För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i SShK. För förare bosatt utom Sverige krävs
medlemskap i av SKK erkänd utländsk organisation.
7. Anmälan till prov
Anmälan till officiellt prov skall ske senast 4 veckor före provtillfälle på av SShk fastställd
blankett. Om anmälan och/eller fullständig avgift inte inkommit i föreskriven tid har
arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören (SShK) avgör i samråd med tilltänkt domare
om efteranmälan ska tas emot eller inte. Anmälaren skall ha tagit del av gällande
tävlingsbestämmelser. Tik som löper får delta, men startar då sist i klassen.
Anmälningsavgiften skall återbetalas om:
• hund insjuknar eller skadas (styrks av veterinärintyg, återbud lämnas före provdagen)
• hund på provdagen, före hundens start, är uppenbart skadad. Detta skall intygas av
tävlingsledaren eller domaren.
• tik löper (styrks av intyg, bevittnat av två ojäviga personer, återbud lämnas före provdagen).
• föraren är sjuk (styrks av intyg inom 8 dagar, återbud lämnas före provdagen).
I övrigt gäller tillämpliga delar av SKK:s tävlingsbestämmelser (eller arrangerande
klubbs bestämmelser). Intyg skall vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter
provdatum.
Då Arbetsprov arrangeras i samband med utställning fordras inte att hunden är anmäld till
utställningens övriga klasser.
8. Begränsningar för deltagande i Arbetsprov
Hund får inte visa hälta eller annan typ av skada som kan inverka menligt på provets
genomförande.
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Lägsta ålder för deltagande i arbetsprov är 24 månader. Åldern ska ha uppnåtts dagen för
provtillfället.
9. Provdomare
Arbetsprov bedöms av en provdomare. Provdomare skall vara auktoriserad av SShK samt
vara medlem i SShK. Provdomaren övervakar läggningen av banan samt ansvarar för att
provet genomförs enligt SShK:s regler och bestämmelser. Provdomare får inte tävla i någon
klass på prov där domaren själv dömer.
Protokoll skall av provdomaren insändas till SShK senast 8 dagar efter avlagt prov.
Provet skall genomföras på hårt underlag, asfalt alternativt grus. Genomgång av banan får
ske en timme före start, hund får inte medföras vid denna genomgång.
Provdomaren äger rätt att avbryta pågående prov om detta anses nödvändigt. Motivering till
detta skall muntligt delges föraren samt antecknas i provprotokollet.
Som rekommendation gäller att en domare inte bör döma fler än 12 hundar per dag. Vid en
högre anmälningssiffra ska alltid aktuell domare vidtalas och ge sitt godkännande.
Provdomare som inte dömt Arbetsprov under två år kan avauktoriseras av SShK:s styrelse.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
Ekipage som river eller lämnar banan skall ges 0 poäng.
Förare som går upp jämsides med vagnen göres avdrag i halvpoängssteg.
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Om föraren någon gång under provet passerar startkonen före hunden underkänns
momentet.
Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom såväl röst som kroppsspråk.
Dock skall hunden ha påbörjat momentet vid första kommandot för att kunna nå full poäng.
Detta gäller inte i mom. 7, platsläggande, i klass II och III. Endast ett kommando, se
utförande
I 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.
13. 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.
14. Protest
Protest kan endast lämnas av förare vars rätt berörs av det klandrade resultatet. Protest kan
inte lämnas mot domslut.
Resultat kan ändras endast i följande fall:
- om fel av teknisk art blivit begånget, till exempel om hunden felaktigt deltagit i viss
klass utan att vara berättigad därtill
-

om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler

Protest ska muntligen framföras till tävlingsledaren senast tio (10) minuter efter sista start i
den aktuella klassen. Skriftlig protest ska därefter lämnas in till arrangören senast 30 minuter
efter det att aktuell klass är avslutad för dagen.
Protest behandlas av tävlingsledaren och beslut ska meddelas innan provet är avslutat för
dagen.
Avslagen protest ska skriftligen motiveras och kan skriftligen överklagas till Svenska
Sennenhundklubbens styrelse inom en vecka efter att beslut har meddelats.
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Officiellt Arbetsprov klass I
Utförande samt bedömningsanvisning
Provet består av 6 moment mellan momenten ingår transportsträckor.
Moment 4 och 5 skall genomföras i nämnd ordning i slutet av banan.
Placering bakom vagnen. Vid moment 1-2 skall föraren befinna sig bakom vagnen eller den
tänkta förlängda bakkanten. Se fig 1.
Godkänt AP min. 85 poäng, som även berättigar till uppflyttning till klass II, max 120 poäng.
Last:
Berner Sennenhund och Grosser Schweizer Sennenhund.
Hanar: vagn plus 60 kg (+/- 5 kg) valfri last. Tikar: vagn plus 40 kg (+/- 5 kg) valfri last.
Appenzeller Sennenhund och Entlebucher Sennenhund.
Hanar: vagn plus 20 kg valfri last. Tikar: vagn plus 15 kg valfri last.
Moment 1
Slalomkörning
Koeff 3
Utförande:
5 koner i rad med ett inbördes avstånd av 6 meter. 6 meter före ingång i banan finns en
markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen och från denna
position genomföra momentet. Hund som går utanför (markering 4 m utanför konraden)
markeringskoner har lämnat banan. Momentet är slut när vagnens bakkant passerat sista
konan.
Se fig 2.
Bedömning:
Lätt påkörning av kon avdrag med max 1 poäng. Grov påkörning av densamma bör ge minst
2 poängs avdrag. Om hund eller vagn grenslar en kona skall ges 0 poäng (anses ha lämnat
banan). Hund som river dela av eller lämnar banan skall ges 0 poäng.

Moment 2
T-Vägskorsning
Koeff 2
Utförande:
10 meter före banans början finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera
sig bakom vagnen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen och där
genomföra den manöver som provdomaren meddelat. Ekipaget ska passera genom
korsningen 3 gånger, vänster/höger/rakt fram, i den ordning som domaren meddelar. Hund
som går ut ur korsningen har lämnat banan. Momentet är slut 6 meter efter korsningens
mittpunkt.
Se fig 3.
Bedömning:
Lätt påkörning av kon avdrag med max 1 poäng. Grov påkörning av densamma bör ge minst
2 poängs avdrag. Om hund eller vagn grenslar en kona skall ges 0 poäng (anses ha lämnat
banan). Hund som river dela av eller lämnar banan skall ges 0 poäng.
Moment 3
Grindöppning
Koeff 3
Utförande:
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
tills ekipaget stannas på lämpligt avstånd från grinden. Föraren går därefter fram och öppnar
grinden mot hunden. Placerar sig själv i ytterkant på grinden och håller i grindhörnets röda
område. Föraren inväntar där provdomarens tillåtelse att kommendera hunden genom
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grindöppningen. 7 meter efter grinden finns två markeringar på ett avstånd av 5,5 meter från
varandra. Inom denna sektor skall hunden stannas på förarens kommando. När hunden står
stilla inväntar föraren domarens tillåtelse att stänga grinden och därmed är momentet slut.
Se fig 4.
Bedömning:
Tjuvstart av hund avdrages med 0,5 poäng. Hunden bjudes igenom på förarens kommando
(ej domarens röst). Efter kommandot "Stanna" avdrages 0,5 poäng per halv hundlängd som
hunden rör sig. Om hunden inte stannar innanför den markerade sektorn ges 0 poäng.

Moment 4
Ökad last
Koeff 2
Utförande:
Momentet består i att vikten på lasten ökas. Sträckan är 200 meter och ska genomföras utan
stopp. Föraren får gå vid sidan om hunden, ingen kroppsdel framför hundens nos under hela
momentet. Momentet startar vid startkonan och är slut vid en kona efter 200 meter.
Uppmuntrande tal och tillrop till hund är tillåtet. Föraren får inte ha någon fysisk kontakt med
hunden.
Berner Sennenhund och Grosser Schweizer Sennenhund. Hanar: 90 kg. Tikar: 60 kg.
Appenzeller Sennenhund och Entlebucher Sennenhund. Hanar: vagn plus 30 kg valfri last.
Tikar: vagn plus 20 kg valfri last.
Bedömning:
Om hunden under provet stannar en gång görs avdrag med minst 2 poäng, om hunden
stannar två gånger ges bedömningen 0 poäng. Vid kroppsdel framför hund göres avdrag
med 1 poäng per tillfälle.

Moment 5
Utan last
Koeff 1
Utförande:
Ekipaget ska förflytta sig 50 meter utan last. Föraren får gå vid sidan om hunden, ingen
kroppsdel framför hundens nos under hela momentet. Momentet startar vid startkonan och är
slut vid en kona efter 50 meter. Uppmuntrande tal och tillrop till hund är tillåtet. Föraren får
inte ha någon fysisk kontakt med hunden.
Bedömning:
Om hunden under provet stannar en gång görs avdrag med minst 2 poäng, om hunden
stannar två gånger ges bedömningen 0 poäng. Vid kroppsdel framför hund göres avdrag
med 1 poäng per tillfälle.
Moment 6
Helhetsintryck
Koeff 1
Bedömning:
Vid bedömning helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och
hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall tas till arbetsglädje och arbetsvilja.
Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.
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Officiellt Arbetsprov klass II
Utförande samt bedömningsanvisning
Provet består av 8 moment mellan momenten ingår transportsträckor.
Godkänt AP min 155 poäng, som berättigar till uppflyttning till klass III, max 220 poäng.
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.

Moment 1
Slalom
Koeff 4
Utförande:
Består av 7 koner i rad med ett inbördes avstånd av 3 meter. Banan består av
sidomarkeringar med 6 koner, 3 på varje sida om mittkonerna med ett inbördes avstånd av 9
meter i banans längdriktning. Banans bredd är 4 meter. 6 meter före banans början finns en
markering, vid denna markering ska föraren placera sig bakom vagnen och från denna
position genomföra momentet. Ekipaget får inte befinna sig utanför sidomarkeringarna.
Momentet är slut när vagnen passerat 7:e konan.
Se fig 1.
Bedömning:
Lätt påkörning av kon avdrag med max 1 poäng. Grov påkörning av densamma bör ge minst
2 poängs avdrag. Om hund eller vagn grenslar en kona skall ges 0 poäng (anses ha lämnat
banan). Ekipage som lämnar banan skall ges 0 poäng.

Moment 2
T-Vägskorsning med stopp
Koeff 3
Utförande:
10 meter före banans början finns en markering. Vid denna markering skall föraren placera
sig bakom vagnen för att från denna position dirigera in hunden i korsningen. Inne i
korsningen skall ekipaget göra ett stopp, vid dom röda konorna, som för att släppa förbi, t ex
ett fordon. Stoppet skall utföras en gång vid det tillfälle provdomaren meddelat. Ekipaget ska
passera genom korsningen 3 gånger, vänster/höger/rakt fram, i den ordning som domaren
meddelar. Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt.
Se fig 2
Bedömning:
Lätt påkörning av kon avdrag med max 1 poäng. Grov påkörning av densamma bör ge minst
2 poängs avdrag. Efter kommandot stanna avdrages 0,5 poäng per halv hundlängd som
hunden rör sig. Hund som stannar 1 meter ut i korsningen avdrages min 2 poäng. Om hund
eller vagn grenslar en kona skall ges 0 poäng (anses ha lämnat banan). Hund som lämnar
banan skall ges 0 poäng.
Moment 3
Grindar
Koeff 3
Utförande:
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
tills ekipaget stannas på lämpligt avstånd från grinden. Föraren går därefter fram och öppnar
grinden mot hunden. Placerar sig själv i ytterkant på grinden och håller i grindhörnets röda
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område. Föraren inväntar där provdomarens tillåtelse att kommendera hunden genom
grindöppningen. 3 meter efter grinden börjar en zon bestående av 4 koner 2 x 2 meter där
hunden skall stannas. Det är valfritt att stanna rakt fram eller vinkla i 90 grader och stanna. 3
meter därefter finns ytterligare en grind. Föraren förflyttar sig till nästa grind och öppnar grind
nr 2 mot hunden och därefter bjuder igenom hunden.
5 meter efter grinden med en bredd på 5 meter finns 2 stycken markeringar som tillsammans
med grindöppningen bildar en sektor. Hunden skall stoppas inom sektorn på förarens
kommando. När hunden står stilla inväntar föraren domarens tillåtelse att stänga grinden
och därmed är momentet slut.
Se fig 3.
Bedömning:
Tjuvstart av hund avdrages med 0,5 poäng, hunden bjudes igenom på förarens kommando
(ej domarens röst). Efter kommandot "Stanna" avdrages 0,5 poäng per halv hundlängd som
hunden rör sig i stannazonen efter sista grinden. Om hunden inte stannar innanför den
markerade sektorn ges 0 poäng.

Moment 4
Bro
Koeff 2
Utförande:
Brons breddmarkering är 900 mm, längd 3 600 mm och höjd 250 mm. 2 meter före brons
början finns en markering. I höjd med denna markering och i brons bredd skall föraren stå
kvar samt dirigera hund med vagn över bron. Momentet är slut när vagnen passerat bron och
då får föraren passera markeringen.
Se fig 4.
Bedömning:Om hund visar tveksamhet inför eller i momentet skall avdrag göras med 1
poäng. Vid lätt påkörning av sidomarkering bör avdrag göras med max 1 poäng. Grov
påkörning av sidomarkering skall avdrag göras med minst 2 poäng. Om vagnens båda
höger- eller vänsterhjul befinner sig utanför sidomarkeringen blir bedömningen 0 poäng.

Moment 5
Tunnel
Koeff 2
Utförande:
Tunneln skall vara öppen så att hunden kan se igenom. Tunnelns längd 4,5 meter. Höjd
tillräckligt så hund/vagn med last kan passera obehindrat. 2 meter före tunneln finns en
markering. I höjd med denna markering och i tunnelns bredd skall föraren stå kvar samt
dirigera hund med vagn in i tunneln.
När hund och vagn passerat ur tunneln är momentet slut och då får föraren passera
markeringen. Se fig 5.
Bedömning:
Om hund visar tveksamhet inför eller i momentet skall avdrag göras med 1 poäng. Påkörning
av tunnel bör i lindriga fall ge max 1 poängs avdrag. I grova fall minst 2 poängs avdrag. Om
hund fastnar i tunneln ges 0 poäng (ex kan ej förflytta sig framåt, backa gäller ej).

Moment 6
Språngmarsch med vagn
Koeff 4
Utförande:
Vid en markering skall föraren placera sig bakom vagnen och från denna stillastående position
kommendera språngmarsch. Föraren följer efter ekipaget. Momentet är slut efter 25 meter.
Se fig 6.
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Bedömning:
För var 5:e meter som hund ej uppnår språngmarsch avdrages 2 poäng. Hunden behöver
inte ”rivstarta” för att komma upp i snabbt tempo. Hög hastighet premieras ej. Om hund ej
springer blir bedömningen 0 poäng.

Moment 7
Platsläggning av hund med vagn
Koeff 3
Utförande:
Vid en angiven plats skall föraren placera sig bakom vagnen. Föraren inväntar
provdomarens tillåtelse att kommendera platsläggning. Tidtagning startar när hunden ligger
ner. Momentet är slut efter 30 sekunder.
Se fig 7.
Bedömning:
Vid dubbelkommando avdrages 1 poäng per tillfälle. Om hund efter kommando plats/ligg, går
framåt eller bakåt skall avdrag göras med 0,5 poäng per halv hundlängd. Snabbhet i
momentet bör premieras. Om hunden ej ligger kvar 30 sekunder blir bedömningen 0 poäng.

Moment 8
Helhetsintryck
Koeff 1
Bedömning:
Vid bedömning helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och
hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall tas till arbetsglädje och arbetsvilja.
Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.
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Officiellt Arbetsprov klass III
Utförande samt bedömningsanvisning
Provet består av 8 moment mellan momenten ingår transportsträckor.
Godkänt AP min 175 poäng. Max 250 poäng.
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.

Moment 1
Dubbelslalom
Koeff 4
Utförande:
Slalom som består av 14 koner i dubbla rader, 7 på varje sida med ett inbördes avstånd i
bredd 1,5 meter, 3 meter mellan varje par i längdriktningen. Banans sammanlagda längd blir
således 18 meter. Banan markeras av 4 hörnkonor, som hunden inte få gå utanför, 4 m
utanför första och sista konan i varje konrad. 6 meter före banans början finns en markering.
Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen. Föraren får endast gå mellan
konerna i banans längdriktning medan hunden går slalom mellan konparen. Hunden går
således slalom medan föraren går rakt fram. Hund och vagn ska ha passerat tvärkonen
innan föraren får gå fram till nästa konpar. När hunden genomfört slalomkörningen är
kommandot helt om marsch. Hunden skall då gå tillbaka mellan konparen i banans
längdriktning med föraren placerad bakom vagnen. Momentet är slut när vagnen passerat
sista konparet.
Se fig 1.
Bedömning:
Lätt påkörning av kon avdrag med max 1 poäng. Grov påkörning av densamma bör ge minst
2 poängs avdrag. Om hund eller vagn grenslar eller river en kona skall ges 0 poäng (anses
ha lämnat banan). Hund som går utanför hörnkonorna ges 0 poäng. Hund ska ha passerat
tvärkonen innan föraren får gå fram till nästa konpar, avdrag ges annars med 0,5 poäng per
gång. Samma gäller när hunden vänder för att gå tillbaka i banans längdriktning större/vidare
sväng än 4 meter ges 0 poäng.

Moment 2
T-vägskorsning med Stopp
Koeff 3
Utförande:
Korsningen skall vara markerad med vita hockeypuckar. 10 m före banans början finns en
markering. Vid denna markering skall föraren placera sig bakom vagnen för att från denna
position dirigera in hunden i korsningen. Inne i korsningen skall ekipaget göra ett stopp, vid
dom röda hockeypuckarna, för att lämna ett annat kopplat hundekipage företräde. Stoppet
skall utföras en gång vid det tillfälle provdomaren meddelar. Ekipaget ska passera genom
korsningen 3 gånger, vänster/höger/rakt fram, i den ordning som domaren meddelar.
Momentet är slut 6 meter efter korsningens mittpunkt.
Se fig 2.
Bedömning:
Lätt påkörning av markeringen avdrag med max 1 poäng. Grov påkörning av densamma bör
ge minst 2 poängs avdrag. Efter kommandot stanna avdrages 0,5 poäng per halv hundlängd
som hunden rör sig. Hund som stannar 1 meter ut i korsningen avdrages min 2 poäng. Om
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hund eller vagn grenslar en markering skall ges 0 poäng (anses ha lämnat banan). Hund
som går ut ur korsningen har lämnat banan och skall ges 0 poäng.
Moment 3
Bro
Koeff 2
Utförande:
Brons breddmarkering är 700 mm, längd 3 600 mm och höjd 250 mm. 2 meter före brons
början finns en markering. I höjd med denna markering och i brons bredd skall föraren stå
kvar samt dirigera hund med vagn över bron. Momentet är slut när bron är passerad och då
får föraren passera markeringen.
Se fig 3
Bedömning:
Om hund visar tveksamhet inför eller i momentet skall avdrag göras med hel poäng. Vid lätt
påkörning av sidomarkering bör avdrag göras med max 1 poäng. Grov påkörning av
sidomarkering skall avdrag göras med minst 2 poäng. Om vagnens båda höger- eller
vänsterhjul befinner sig utanför sidomarkeringen blir bedömningen 0 poäng.

Moment 4
Tunnel
Koeff 2
Utförande:
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. 2
meter före tunneln finns en markering. I höjd med denna markering och i tunnelns bredd skall
föraren stå kvar samt dirigera hund med vagn in i tunneln.
När hund och vagn passerat ut ur tunneln är momentet slut och då får föraren passera
markeringen.
Se fig 4.
Bedömning:
Om hund visar tveksamhet inför eller i momentet skall avdrag göras med 1 poäng. Påkörning
av tunnel bör i lindriga fall ge max 1 poängs avdrag. I grova fall minst 2 poängs avdrag. Om
hund fastnar i tunneln ges 0 poäng (ex kan ej förflytta sig framåt, backa gäller ej).

Moment 5
Trottoar
Koeff 5
Utförande:
Vagnens båda vänster eller högerhjul skall köras upp på en ”trottoar” bestående av en
planka (5 meter lång, 17 cm bred, tjocklek ca 21 mm). 2 meter före plankans början finns en
markering. I höjd med denna markering skall föraren stå kvar samt dirigera hund med vagn
så att vagnens båda vänster eller högerhjul körs på plankan. Momentet är slut när sista hjulet
har passerat förbi plankan och då får föraren passera markeringen.
Se fig 5.
Bedömning:
Om vagnen under första 3:e delen inte utför trottoarkörningen görs avdrag med minst 2
poäng. Om vagnen körs på trottoaren minst en 3:e del av trottoarens längd ges minst 5
poäng. Gäller längsta sammanlagda körningen.
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Moment 6
Backa
Koeff 4
Utförande:
Vagnen backas 1 meter, sträckan mäts på det hjul som har kortast sträcka. Föraren skall
kommendera hunden att backa vid provdomarens tillåtelse. Under momentet befinner sig
föraren bakom vagnen. Momentet är slut när hunden backat 1 meter.
Se fig 6.
Bedömning:
Vid lätt tveksamhet görs avdrag med max 1 poäng. Om hund visar uppenbar tveksamhet
görs avdrag med minst 2 poäng. Om hund utför annat moment som ex ”ligg” eller rör sig åt
annat håll eller vid grov upprepad tveksamhet ges 0 poäng.

Moment 7
Platsläggning, ställande
Koeff 4
Utförande:
Platsläggning, ställande efter platsläggning, helt om marsch. Vid en angiven plats skall
föraren placera sig bakom vagnen och därifrån vid provdomarens tillåtelse kommendera
platsläggning i 30 sek. Därefter kommenderas hunden upp i stående. Sedan helt om marsch.
Föraren följer efter, bakom vagnen. Momentet är slut när hunden efter helt om förflyttat sig
sin egen längd.
Se fig 7.
Bedömning:
Vid dubbelkommando avdrages 1 poäng per tillfälle. Om hund efter kommando plats/ligg, går
framåt eller bakåt skall avdrag göras med 0,5 poäng per halv hundlängd. Snabbhet i
momentet bör premieras. Om hunden ej ligger kvar 30 sekunder blir bedömningen 0 poäng.
Om hund reser sig på provdomarens kommando efter de 30 sek görs avdrag med 0,5 poäng.
Om hund gör större/vidare sväng än ca 4 meter vid helt om marsch göres avdrag med 0,5
poäng.

Moment 8
Helhetsintryck
Koeff 1
Bedömning:
Vid bedömning helhetsintryck tas först och främst hänsyn till samarbetet mellan förare och
hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall tas till arbetsglädje och arbetsvilja.
Härvid skall respektive hundars temperament beaktas.
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Arbetsprovdiplom
Hund som genomfört ett godkänt Arbetsprov i klass I tilldelas titeln AP som stambokförs
av SKK.
Svenskt Arbetsprovschampionat SE(AP)Ch för Sennenhund
Hund som genomfört två godkända Arbetsprov i Klass III tilldelas titeln Arbetsprovschampion
som stambokförs av SKK.
Exteriör merit för Arbetsprovschampionat
Hund som erhållit lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder
på officiell utställning.

Dessa är inofficiella och hanteras av SShK
Hund som genomfört två godkända Arbetsprov i klass I tilldelas Arbetsprovdiplom klass I.
Hund som genomfört två godkända Arbetsprov i klass II tilldelas Arbetsprovdiplom klass II.
Hund som genomfört två godkända Arbetsprov i klass III tilldelas Arbetsprovsdiplom klass III.

Sida 20 av 27

Skissade figurer/bilder i Arbetsprov klass I.
Fig 1. Bakkant av vagn

Fig 2. Slalom i klass I
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Fig 3. T-vägskorsning i klass I

Fig 4. Grind i klass I
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Skissade figurer/bilder i Arbetsprov klass II.
Fig 1. Slalom i klass II

______________________________________________

Fig 2. T-vägskorsning i klass II

Sida 23 av 27

Fig 3. Grind i klass II

Fig 4. Bro i klass II

Fig 5. Tunnel i klass II
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Fig 6. Språngmarsch i klass II

Fig 7. Platsläggning i klass II

Skissade figurer/bilder i Arbetsprov klass III. Ny bild med ”vändruta”
Fig 1. Dubbelslalom i klass III
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Fig 2. T-vägskorsning i klass III

Fig 3. Bro i klass III

Fig 5. Trottoar i klass III

Ny bild med röda” Puckar”

Fig 4. Tunnel i klass III

Fig 6. Backa i klass III
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Fig 7. Platsläggning i klass III
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