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LATHUND - REGELREVIDERING 2022 

 

Syfte och princip för regelrevidering 

Samtliga regelverk för prov-, tävlings- och utställningsverksamhet inom SKK låses i 

femåriga perioder då i princip inga regelförändringar kan ske. Syftet med dessa 

regellåsningsperioder är att skapa en kontinuitet och trygghet både för arrangörer, 

funktionärer och utövare. 

För att en regelrevidering ska bli framgångsrik är en god förankring hos både utövare 

och arrangörer genom hela regelrevideringsprocessen fram till det slutliga 

regelförslaget av största vikt. 

Den totala regelrevideringen består av flera olika processer som sker parallellt.  

SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och beskrivning hanteras separat och 

klubbarna kommer att involveras i denna process i en separat remissbehandling. 

Därefter fastställs slutligen de allmänna reglerna av SKKs Centralstyrelse (CS). Den 

slutliga versionen av de allmänna reglerna skickas sen ut till berörda klubbar för att i 

befintligt skick läggas in i respektive regelverk. Det är viktigt att ingenting i de särskilda 

reglerna för respektive regelverk motsäger eller upprepar något som regleras i de 

allmänna reglerna.  

Championatregler och särbestämmelser processas också separat och ska inte ingå i 

jaktprovsregelverken. En särskild skrivelse kommer senare från SKK om denna process. 

Av SKKs Allmänna regler framgår att hundens välfärd alltid har högsta prioritet på 

samtliga arrangemang inom SKK-organisationen. Det är viktigt att denna 

grundinställning genomsyrar samtliga provregelverk. För jaktprovsverksamheten är det 

av yttersta vikt att provreglerna är tydliga gällande värnandet av god jaktetik. Bland 

annat så måste jaktprovsregelverken alltid följa Jaktförordningens reglering av tider för 

användande av hund. Särskild hänsyn bör också tas i regelverken för hantering av 

situationer som kan uppstå vid rovdjursförekomst på de marker där jaktproven avhålls. 

Även frågan om ökad tillgänglighet till jaktprovverksamheten för personer med någon 

form av funktionsnedsättning är en aktuell fråga inom SKK som bör beaktas vid 

regelrevideringen. 

Vid revideringen bör även en språklig översyn ingå. Det är angeläget att ett modernt 

språkbruk används och att regeltexten är så tydlig och tillgänglig som möjligt utan att 

förlora i precision. Det ska vara rimligt enkelt att kunna förstå reglerna även för en 

person som inte har så mycket erfarenhet av verksamheten. 
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Beslutsgång 

Den klubb som är ansvarig för regelverket, d.v.s. huvudmannen, beslutar om ett 

regelförslag som granskas av JhK. Efter eventuella justeringar fastställer JhK 

regelverket. Därefter beslutar CS om godkännande av JhKs beslut om fastställande. 

 

Tidsplan 

Under år 2019 och 2020 ska huvudmannen genomföra sin regelrevideringsprocess 

med stöd av JhKs kontaktperson.  

För de jaktprovsregelverk som följer kalenderåret gäller att de ska vara JhK tillhanda 

för granskning och fastställande senast 2020-12-31. JhKs fastställande av regelverket 

ska ske senast 2021-07-01 och de träder i kraft 2022-01-01. 

För de jaktprovsregelverk som följer jaktåret gäller att de ska vara JhK tillhanda för 

granskning och fastställande senast 2021-06-30. JhKs fastställande av regelverket ska 

ske senast 2021-12-31 och de träder i kraft 2022-07-01. 

 

JhKs kontaktperson 

JhK har utsett en av sina ledamöter som kontaktperson för respektive regelverk som 

ska fastställas av kommittén. Huvudmannen uppmanas att senast 2019-05-01 till JhKs 

sekreterare anmäla vilken person i klubben som ska fungera som klubbens 

kontaktperson gentemot JhK.  

Det är av största vikt att klubben håller en löpande kontakt med JhKs kontaktperson 

genom hela regelrevideringsprocessen för att underlätta JhKs fastställande av 

regelverket. JhKs kontaktperson ska fungera som bollplank genom hela 

regelrevideringsprocessen men huvudmannen har alltid ansvaret för revideringens 

genomförande. Vilken JhK ledamot som är kontaktperson för vilket regelverk framgår 

av bilaga till denna lathund. 
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Regelrevideringsprocessen 

Nedan följer ett antal råd angående planering och genomförande av 

regelrevideringsprocessen: 

- Gör först en utvärdering av nuvarande regler för att konstatera vad som 
fungerar bra och vad som kan förbättras. Om regelverket fungerar bra finns 
inget krav på att de ska ändras bara för att det är en ny regellåsningsperiod. 
 

- Viktigt att i förekommande fall berörda klubbar (avdelningar, rasklubbar) inom 
specialklubben och utövare i ett tidigt skede nås av information om processen 
för regelrevidering. 
 

- Tidsmässigt planera så att två remissomgångar kan genomföras. 
 

- Remissomgång 1 omfattar utskick med information om hur förslag kan lämnas 
på önskade förändringar av regelverket. 
 

- Regelverkets huvudman bearbetar inkomna förslag till ett första förslag till 
reviderat regelverk. 
 

- Remissomgång 2 omfattar utskick med det första förslaget till reviderat 
regelverk, gärna med ett kommenterande följebrev som underlättar 
förståelsen av föreslagna förändringar. 
 

- Bearbetning av inkomna remissvar samt beslut om slutligt förslag på reviderade 
regler som sedan skickas till JhK. 
 

- Regelförslaget ska skickas in i Word format med spåra ändringarfunktion så att 
både ny och borttagen text går att se. Även en tydlig versionshantering är viktig 
för att undvika problem vid JhKs granskning. 
 

Särskilda regler  

Samtliga regelverk inom SKK-organisationen inleds med de allmänna reglerna.  

Efter SKKs Allmänna regler ska varje regelverk innehålla särskilda regler för den 

aktuella provtypen, som beskriver förutsättningarna för anordnande och deltagande.  
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Här följer ett förslag till struktur samt rubriker och vad som bör regleras under 

respektive punkt. 

Varje regelverk bör inledas med ett kortfattat stycke som beskriver syftet med den 

aktuella provtypen. 

 Reglernas tillämplighet  
o Vid vilka prov och under vilken tidsperiod gäller dessa regler 

 Provformer 
o Beskrivning av eventuella varianter av proven (t.ex. internationella, 

ordinarie, särskilda, rörliga) 

 Rätt att anordna prov 
o vilka klubbar får arrangera 

 Ansökan om och redovisning av prov  

 Villkor för deltagande 
o Vad som gäller för ägare & förare (t.ex. medlemskap) 
o Vad som gäller för hund, t.ex. vilka raser, krav på registrering av 

svenskägd respektive utlandsägd hund, oregistrerade hundar 
(tävlingslicens), minimi ålder, löptik,  

 Förarens skyldigheter 
o Känna till och följa reglerna, mm 

 Anmälan, avgifter och återbetalning 

 Begränsning av antalet deltagare (om behov finns) 

 Protest  

 Funktionärer 
o T.ex. domare, provledare  

 
Till vissa av ovanstående punkter i regelverket kommer i ett senare skede 
standardiserade texter framtagna av SKK att skickas ut till klubbarna. 
 
 
Regler för provets genomförande och bedömning 
 

I denna del av regelverket beskrivs klasser, delmoment, bedömning, mm. 
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