Riktlinjer
Working test
retriever

Fastställda av SSRK att gälla för samtliga retrieverraser samt irländsk vattenspaniel.
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§ 1 Ändamål tävlingsform
Ett Working Test är en icke stambokförd tävling vars syfte är att bedöma retrieverns
förmåga att fungera under jaktliknande förhållanden, utan att vilt fälls.
Följande dokumentation gäller för denna tävlingsform:
a) SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar.
b) Riktlinjer för WT Retriever gäller tillsvidare. Förslag till ändringar ges av
Retrieverjaktkommittén (RJK) och beslutas av SSRKs Huvudstyrelse (HS).
c) Anvisningar för Working Test är tolkningshjälp och beskrivande stöd för Riktlinjer för
Working Test.

§ 2 Organisation och godkännande
Working Test enligt dessa riktlinjer anordnas av SSRK avdelningar eller rasklubbar.
Domare samt tid och plats ska godkännas av arrangerande avdelning/rasklubb.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Domare ska vara medlem i SSRK eller i motsvarande utländsk klubb.
Domare bör vara Certifierade eller Diplomerade WT-domare Retriever.
Domaren är ytterst ansvarig för provupplägg på sin station och för att uppgiften
genomförs i enlighet med gällande Riktlinjer och Anvisningar.
Vid alla Working Test ska en svensk huvuddomare med minst diplomerad status
utses.
Provledare ansvarar för säkerheten vid Working Test och för erforderliga tillstånd
från markägare och myndigheter.
Provledare ansvarar för att provets uppläggning sker i enlighet med gällande
Riktlinjer och Anvisningar och ska vara närvarande under hela provdagen.
Kommissarie, eller delegerad funktionär, ska vara närvarande under hela provdagen.
För att provet ska kunna utlysas och betraktas som ett Working Test ska provets
upplägg och bedömning i alla delar genomföras enligt gällande Riktlinjer och
Anvisningar.
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§ 3 Rätt att delta
a) Hund kan endast anmälas till en start per klass för varje utannonserat
Working Test.
b) Hund ska vid anmälningstillfället ha erhållit de meriter som krävs för start i den klass
anmälan avser.
c) Hundägare och hundförare ska vara medlem i SSRK eller i motsvarande utländsk klubb.
Vid WT som arrangeras av rasklubb är det arrangerande rasklubb som avgör krav på
medlemskap.
d) Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

I provet får inte delta
Hund som tillhör tjänstgörande provledare eller kommissarie.
Hund som tillhör tjänstgörande domare. Gäller enbart för hund som startar i den klass
som döms av tjänstgörande domare.
Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare under de
senaste sex månaderna. Gäller enbart för hund som startar i den klass som döms av
tjänstgörande domare.
Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll. Gäller enbart för hund
som startar i den klass som döms av tjänstgörande domare.
Tik som löper.
Hund som är utrustad med halsband, sele, täcke, bandage eller liknande föremål som
anbringats på hunden.
Hund som har oläkta sår, visar hälta, har vattensvans eller annan fysisk skada som
kan nedsätta dess arbetsförmåga.

§ 4 Anmälan och avgifter
Anmälan om deltagande samt betalning av anmälningsavgift ska ske enligt arrangörens
anvisningar.
Lottning vid SSRK-arrangemang
Om deltagarantalet måste begränsas ska detta meddelas vid annonseringen av tävlingen.
Antalet deltagare bestäms av arrangören och eventuell lottning ska ske omedelbart efter
anmälningstidens utgång. Lottning ska ske utan hänsyn till ras eller avdelningstillhörighet.
Dispens för undantag kan sökas hos RJK.
Lottning vid rasklubbsarrangemang
Om förtur vill ges till en viss ras, eller om deltagarantalet måste begränsas, ska detta
meddelas vid annonseringen av tävlingen. Antalet deltagare bestäms av arrangören och
eventuell lottning ska ske omedelbart efter anmälningstidens utgång.
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a)
b)
c)

d)
e)

Anmälningsavgiften återbetalas:
Om tävlingen måste ställas in.
Vid begränsat antal deltagare, till den som inte kan beredas plats.
Om hund före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, ska intyg av veterinär eller av
SSRK välkänd person vara arrangör tillhanda enligt samma regler som gäller för A- och
B-prov.
För löptik, varvid skriftligt intyg ska utfärdas av SSRK välkänd person och vara
arrangör tillhanda enligt samma regler som gäller för A- och B-prov.
En administrationsavgift kan tas ut av arrangör.

§ 5 Klasser
Nybörjarklass (Nkl)
I klassen tillåts hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder starta.
I klassen får hundar ej starta som tidigare har startat i Ökl WT, Ökl Bprov/Tollingjaktprov. I klassen får hundar ej starta som är kvalificerade för start i Ekl Aprov.
Öppenklass (Ökl)
I klassen tillåts hundar starta som vid minst ett tillfälle har uppnått 1:a pris i Nkl WT
(poäng på samtliga stationer krävs).
I klassen tillåts hundar starta som har erhållit 1:a pris Nkl B-prov/Tollingjaktprov.
I klassen får hundar ej starta som tidigare har startat i Ekl WT, Ekl B-prov/Tollingjaktprov
eller Ekl A-prov.
Elitklass (Ekl)
I klassen tillåts hundar starta som vid minst två tillfällen har uppnått 1:a pris i Ökl WT
(poäng på samtliga stationer krävs).
I klassen tillåts hundar starta som är kvalificerade för, eller tidigare har startat i, Ekl WT,
Ekl B-prov/Tollingjaktprov, Ekl A-prov.

§ 6 Upplägg och genomförande
a) Ett Working Test ska bestå av minst fem stationer.
b) I samtliga klasser får varje station bestå av max två apporter som ska hämtas.
i. Inga störningskast får förekomma i Nkl.
ii. I ÖKL och EKL kan fler apporter kastas som störning.
c) Provledare ska alltid försöka efterlikna situationer som kan inträffa under en jakt.
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d) Uppgifterna på stationerna ska läggas upp så att de främjar ett gott retrieverarbete,
och inte hindrar hundarnas möjligheter att markera eller nyttja sina naturliga
retrieverförmågor. Det är mycket viktigt att skyttar och kastare placeras med detta i
åtanke.
e) Skott ska alltid komma före kast. Det är inte tillåtet att använda enbart t ex lockpipa
vid markeringar.
f) Skytten ska placeras inom realistiskt skotthåll från kastad apport (tänk jaktligt, max 35
meter). Enligt en rekommendation från SKK bör avståndet mellan ekipaget och skytten
inte understiga ca 15 meter. Avståndet kan dock kortas om hylsor med enbart tändhatt
används. För att göra skeendet så realistiskt som möjligt bör skytten placeras snett
framför ekipaget, spela med och rikta bössan mot kastet.
g) Vid dirigeringsapporter är skott valfritt.
h) Apporteringsavståndet bör inte överstiga 150 meter.
i) När hunden skickas på en apport ska den inte behöva passera alltför nära en annan
apport.
j) Alla deltagande hundar bör ges lika förutsättningar med slumpfaktorn reducerad till
ett minimum.
k) Om något oförutsett inträffar, t.ex. att en kastad dummy fastnar i ett träd, att bössan
klickar, eller att en lös hund plötsligt dyker upp i området, gör man ett avbrott och
ekipaget får komma tillbaka senare för att göra om uppgiften.
l) Fotgående skall förekomma på minst två stationer i samtliga klasser.
Dummies
Dummies ska vara av standardstorlek (ca 500 g). Färgen på dummies ska väljas efter
terräng, undvik till exempel mörkgrön dummy mot mörkgrön bakgrund. Använd inte
orange dummies vid markering eftersom de blir diffusa för hundögat. För att alla ekipage
ska få samma förutsättningar ska dummies av samma färg användas för varje uppgift.
Domaren ska på samma sätt som vid vilt försäkra sig om att inte dummien skadats av ett
för ovarsamt apportgrepp. Ett antal reservdummies ska alltid finnas på varje station. Nya
dummies ska vara invittrade. Vid kylig väderlek bör alla dummies förvaras inomhus innan
de ska användas.

§ 7 Bedömning
Föremål för bedömning är hundens förmåga och villighet att på land och i vatten lokalisera
och inleverera ett antal apporter. God lydnad och en bra balans mellan samarbetsförmåga
och självständigt arbete är förutsättningar för jakt med retriever.
Domarna ska ge hundarna bästa möjliga förutsättningar att utföra ett gott arbete. De ska
titta efter hundar som behöver minst hjälp av föraren och som tilltalar dem mest i jaktligt
hänseende.
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Inför varje uppgift ska domarna försäkra sig om att rätt hundar med rätt nummer kommit
till bedömning.
a) Bedömningen startar när föraren får kommando av domaren att ta av kopplet
och pågår till dess föraren, efter domarens kommando, kopplat hunden.
b) Domaren ger anvisning om när hunden ska sändas, antingen genom muntligt
kommando eller genom att ge en klapp på förarens axel.
c)

Bra markeringsförmåga är av största vikt, liksom spontana upptag och snabba
inlevereringar.

d) Hundar som markerar bra och visar initiativ ska premieras framför hundar
som måste dirigeras till apporten.
e) Om hunden utför helt otillfredsställande arbete äger domaren rätt att avbryta
prövningen och ekipaget tilldelas 0 poäng på stationen.
Tänk jaktligt
Bedömningen av Working Test är mer lik bedömningen på A-prov än på B-prov. På B-prov
gör domaren en sammanfattande bedömning av hundens jaktliga egenskaper under en
fingerad jakt. På A-prov bedöms hundens effektivitet under jakt, där det absolut viktigaste
är att skadeskjutet vilt inte får ligga kvar i markerna.
På ett Working Test är det således effektiviteten som bedöms. Behöver hunden hjälp på en
markering ska detta ges. Det gäller dock att läsa sin hund och inte slösa med onödiga
signaler och kommandon.

§ 8 Poängsättning
För att erhålla poäng på stationen måste samtliga på stationen ingående uppgifter lösas.
Varje enskild uppgift bedöms med 10 eller 20 poäng beroende på antal apporter.
Domaren ska inte bara leta fel som belastar hunden utan bör vinnlägga sig om att se
hundens kvalitéer. De uppräknade punkterna för grava fel anger inte svart - vita
bedömningsgrunder utan ska bedömas utifrån vilken effekt felet skulle haft på jakt.

Fördelar
a)
b)
c)
d)
e)
f)

naturlig ”viltfinnarförmåga”
arbetslust och stil
bra markeringsförmåga
snabba upptag
bra apportering och avlämning
tyst förd
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g) bra kontroll
h) bra nyttjande av näsa.

Grava fel
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

alltför beroende av föraren
dålig kontroll och/eller onödigt störande av mark
dålig markering och/eller dåligt minne av kastad apport
dåligt fotgående
högljudd handling
långsamt och/eller initiativlöst arbete
orolig på pass
slarvig apportering

Med ett gravt fel kan högst 6 av 10, eller 12 av 20 poäng utdelas.
Med mer än ett gravt fel kan högst 2 av 10, eller 4 av 20 poäng utdelas.

Fel som leder till 0 poäng
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

apportbyte
apportvägran
fysisk kontakt med hunden i syfte att lugna eller korrigera denna
gnäll/skallgivning
omskick
ostadga (”knallar”)
söker med dummy i munnen
undermålig apportering
ur hand
vägrar att gå i vatten

En hund som gör något av ovanstående ”Fel som leder till 0 poäng” tilldelas 0 poäng på
stationen.
Ett ekipage som på en station får 0 poäng, ska få information om detta innan stationen
lämnas, men får ändå gå vidare och slutföra tävlingen.

Diskvalificerande fel
a)
b)
c)
d)

aga av hund
aggressivitet
hård mun
skottberördhet

Ett diskvalificerande fel medför att ekipaget utesluts.
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§ 9 Resultat och placering av ekipage
Kvalitetspris
● 1:a pris - förutsätter minst 75% av möjlig poängsumma.
● 2:a pris - förutsätter minst 65% av möjlig poängsumma.
● 3:e pris - förutsätter minst 50% av möjlig poängsumma.
Ekipage som erhållit 0 poäng på någon station tilldelas ingen prisvalör och kan ej placeras
eller delta i en eventuell final.
Diplom Elitklass
Vinnande hund i Ekl kan tilldelas DIPLOM om hunden erhållit minst 85% av möjlig
poängsumma och;
● inte har under 10 poäng på någon station,
● minst tio hundar deltagit i klassen.
Resultatredovisning
● Vid resultatredovisning rangordnas ekipagen efter uppnådd poängsumma.
● Vid lika totalpoäng räknas antalet av 20 poäng, 19 poäng osv för särskiljning i
resultatlistan.
● Ekipage som erhållit 0 poäng på någon station ska i resultatredovisning placeras efter
ekipage med poäng från samtliga stationer.

§ 10 Anvisningar för hundförare
a) Det är förarens skyldighet att vara väl insatt i gällande Riktlinjer för Working Test
Retriever och Anvisningar för Working Test Retriever.
b) Domarnas beslut är slutgiltigt.
c) Deltagare får inte öppet ifrågasätta domslut eller kritisera markvärd, terräng eller
funktionärer.
d) Domare äger rätt att utesluta de hundar vars förare inte åtlyder domarens
anvisningar eller vars förare medvetet stör en medtävlare eller dennes hund.
e) Som förare ska man alltid sträva efter att föra sin hund effektivt med målet att så
snabbt som möjligt få apporten i hand.
f) Dressyrhjälpmedel som hunden kan förknippa med olust eller aga är inte tillåtna.
i. Koppel får inte bäras synligt utan ska stoppas undan.

§ 11 Protest
Domslut kan ändras i följande fall. a)
Om fel av teknisk art begåtts.
b) Om hunden ej haft rätt att delta enligt gällande regler.
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Deltagare kan således ej protestera mot domarens bedömning och fria skön.
Frågan om ändring av domslut prövas:
a) Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrande resultatet.
b) Efter anmälan från provledningen eller från den domare som fattat beslutet.
c) Efter beslut av SSRK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst domslut.
Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas till kommissarien innan provet
avslutas samma dag som det klandrande domslutet meddelades och vara åtföljd av
protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift.
Om protesten lämnas in av någon som ej är berättigad till detta eller om protesten ej är
åtföljd av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av
kommissarien.
Kommissarien avgör efter hörande av domaren om protesten kan anses befogad.
Godkännes protesten utgår hundens pris ur resultatredovisningen och anmälningsavgiften
återbetalas tillsammans med protestavgiften.
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