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1. Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 

Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. 

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2017-01-01 t o m 2021-12-31. 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- organisat-

ionen. 

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 männi-

skor, den egna hunden och andra djur. 

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen. Det är också vik-

tigt 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 så-

dant 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 in-

greppet 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 beskriv-

ningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta 

framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning. 
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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. 

  

1.1 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 ut-

förd för mer än fyra (4) år sedan. 

• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/el-

ler 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). 

 

1.2 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. 

 

1.3 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. 
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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 up-

penbart 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 kost-

nader. 

 

1.5 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 täv-

lingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 

Rapporterad hund kan avvisas från området. 

 

1.6 Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 

1.6.1 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-, tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela Disquali-

fied med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller be-

skrivningsforms 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. 

1.6.2 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, parvovirusinfekt-

ion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i nå-

gon av dessa sjukdomar. 



PKLC_LC_regler_2022_01_01_ver1_utan_kommentar 

 

Informations referens: Datum: Dokument nummer: Version:  Sida av (si-

dor): 

SVVK-PKLC 2020 PKLC 001 01  6 (24) 

 © Svenska Vinthundklubben 

 

Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse. 

1.6.3 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 valp-

ningen. 

1.6.4 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. 

1.6.5 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 be-

skrivning. 

• Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på utställning, SBKs exteriörbe-

skrivning, 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 beskriv-

ning. 

• Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på utställning, SBKs 

exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 

1.6.6 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 ef-

ter 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 exteriörbe-

skrivning, prov eller tävling. Däremot får den delta på Mentalbeskrivning Hund. 

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 veteri-

närmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på prov, tävling och beskrivning. 
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• 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, täv-

ling 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. 

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. 

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- organisat-

ionen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK- organisat-

ionens 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 doping-

analys är förbjuden. 

1.7.1 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. 

• 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 utställ-

ning, 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 Nat-

ionellt dopingreglemente för hund. 
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2. Särskilda regler för lure coursing-verksamhet  
Dessa regler detaljreglerar Svenska Vinthundklubbens lure coursing-verksamhet. 
Kompletterande regler, tillstånd och föreskrifter är uppräknade nedan och gäller i 
tillämpliga delar för funktionärer och deltagare:  
- Länsstyrelsernas tillstånd  
- Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd  
- SKK:s Stadgar och Grundregler  
- SKKs Utställnings- och championatregler FCI:s regler  
- SvVK:s regler för lure coursing-prov  
- SvVK:s anvisningar för lure coursing SvVK:s stadgar 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Lure coursingverksamheten är öppna för samtliga raser som SvVK av SKK tilldelats an-
svar för. Dessa raser är: afghanhund, azawakh, borzoi, chart polski, cirneco dell’etna, fa-
raohund, galgo español, greyhound, irländsk varghund, italiensk vinthund, magyar agar, 
podenco canario, podenco ibicenco, podengo português, saluki, skotsk hjorthund, sloughi 
samt whippet. 

2.1.2 För att få delta i lure coursing-verksamheten måste “Deltagares ansvars-förbindelse Lure 
Coursing” undertecknas och lämnas till ansvarig lure coursing-klubb, gäller även för de 
som bara vill prova-på. För att få delta måste man även vara medlem i Svenska Vinthund-
klubben, undantagna är nybörjare som får prova på vid ett träningstillfälle utan krav på 
medlemskap. 

2.1.3 Deltagande sker på egen risk. Varken SvVK eller lure coursing-funktionärer kan ställas till 
ansvar för skada som uppstått till följd av lure coursing-verksamheten. 

2.1.4 För skada, som orsakas av hund, ansvarar dess ägare enligt lag (SFS 2007:1150) om till-
syn över hundar. 

2.1.5 Deltagaren är skyldig att betala fastställda avgifter. Vid prov skall ansökan om återbetal-
ning av anmälningsavgift ha inkommit till arrangerande lure coursing-klubb senast 14 da-
gar efter provdatum. 

2.1.6 Munkorg ska bäras av alla hundar under lopp. Munkorg ska sättas på senast innan hun-
den kommer in på lure coursing-fältet och ska vara på till dess hunden lämnat fältet efter 
genomfört lopp. Munkorgarna får inte förhindra hundarnas andning eller sikt. Munkorgen 
ska vara av godkänd FCI-standard. 

2.1.7 Vid varma dagar ska temperaturen mätas kontinuerligt. Termometern ska placeras häng-
ande fritt i skugga ute på fältet. När termometern visar över 24 grader ska kontroll av tem-
peraturen ske var 10:e minut. När temperaturen överstiger 26 grader ska kontroll av tem-
peraturen ske innan start av nästa lopp. Om det blir varmare än 26 grader under omgång 
2 får hundarna enligt reglerna endast springa ett lopp under den dagen och det oavsett 
temperaturen under omgång 1. Överstiger temperaturen +30°C får hundarna inte springa 
överhuvudtaget. 
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2.2 Träning 

2.2.1 Vid träning ska det finnas en träningsansvarig på plats, denne har det övergripande ansva-
ret under träningstillfället. 

2.2.2 Träningsansvarig ska se till att länsstyrelsens tillstånd finns tydligt anslaget. Träningsan-
svarig har också ansvar för att träningsplatsen har godkänt markägarintyg och att detta 
finns på plats samt att alla nya deltagare, även de som bara vill prova på, fyller i ansvars-
förbindelsen. 

2.2.3 Träningstillfällen arrangerade av lure coursing-klubb ska vara öppna för samtliga raser 
som SvVK av SKK tilldelats ansvar för se punkt 2.1.1. 

2.2.4 Ansvarig pilot ska ha godkänt steg 1 av pilotutbildningen. 

2.2.5 Hund måste ha uppnått 9 månaders ålder för att få deltaga vid lure coursing-träning. 

2.2.6 Hundar yngre än 12 månader får endast springa ensamma och kortare raksträckor i syfte 
att skola in hunden i lure coursing. 

2.2.7 Deltagarna är skyldiga att följa träningsansvarigs anvisningar och att känna till reglerna för 
lure coursingverksamhet. 

2.2.8 Arrangören äger rätt att besluta om löptik får delta på träning. 
 

2.3 Lure coursing-licens  

2.3.1 Lure coursing-licens krävs för att få delta på prov se punkt 3.6.1. 

2.3.2 Lure coursing-licens tilldelas hund som sprungit tre godkända licenslopp. Innan licenstag-
ning får påbörjas ska hunden också ha sprungit minst ett ensamlopp och ett parlopp vilka 
noteras på ansökningsblanketten för licensbok. 

2.3.3 För raserna cirneco dell’etna, podengo português médio/pequeno, basenji, whippet och 
italiensk vinthund gäller att de måste vara 15 månader för att få springa sista licensloppet 
och för raserna afghanhund, azawakh, borzoi, chart polski, faraohund, galgo español, 
greyhound, irländsk varghund, magyar agar, podenco canario, podenco ibicenco, podengo 
português grande, saluki, skotsk hjorthund och sloughi gäller att de måste vara 18 måna-
der för att få springa sista licensloppet. 

2.3.4 Licensloppen måste genomföras vid minst två olika träningsdatum samt godkännas av 
minst två olika licensgivare alternativt kan en domare godkänna alla tre loppen.   

2.3.5 Licensgivare bör ej tjänstgöra som annan funktionär vid bedömning av licenslopp. 
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2.3.6 Resultatet för varje licenslopp (både godkända och icke godkända) ska dokumenteras kro-
nologiskt på blanketten “Ansökan om licensbok”. 

2.3.7 Hundägaren ska lämna in blanketten ”Ansökan om licensbok” till licensgivaren/domaren 
innan licenslopp genomförs. ID-kontroll måste utföras innan påbörjat licenslopp. 

2.3.8 De tre godkända licensloppen får inte genomföras med samma stödhund. Loppen bör om 
möjligt genomföras med stödhund av båda kön. Stödhunden behöver inte vara av samma 
ras. 

2.3.9 I första hand bedömer domaren/licensgivaren att hunden har fysiska förutsättningar. Hun-
den ska också klara av passeringar och springa utan att störa den andra hunden. 

2.3.10 Hundar importerade tillsammans med en licensbok måste springa ett licenslopp i Sverige 
för att erhålla svensk licensbok. 

2.3.11 Officiell licensbok ska lösas ut av ägare till hund senast 12 månader efter godkänd licens-
tagning. Om så ej sker krävs ett nytt licenslopp för utfärdande av lure coursing-licens. 

2.3.12 Licensboksnummer är i den svenska licensboken detsamma som registreringsnumret. 
 

2.4 Lure coursing funktionärer 

2.4.1 Funktionärsetiska regler 

2.4.1.1 Integritet Samtliga funktionärer måste besitta en hög grad av integritet. Alla deltagare skall 
behandlas lika och respektfullt. Positiv särbehandling av en hund, som kan medföra förde-
lar i tävlingssammanhanget, är inte tillåtet.  

2.4.1.2 Alkohol/droger  Det är förbjudet för funktionärer att inta alkohol eller någon form av drog 
(om den inte är utskriven av läkare) inom sex timmar före tjänstgöringens början samt un-
der pågående tjänstgöring. 

2.4.1.3 Uppträdande Samtliga funktionärer bör/skall/måste uppträda vänligt men bestämt gente-
mot deltagarna. En funktionär måste ha god kunskap om de regler och anvisningar som 
styr verksamheten. 

2.4.2 Allmänna antagningskrav 

2.4.2.1 Medlemskap i SvVK är obligatoriskt. Personer som antas ska ha visat att de accepterar 
och följer SKK:s och SvVK:s regler och stadgar i sin hund-hållning och i övrigt. 

2.4.2.2 Personer som erhållit anmärkningar från SKK:s disciplinnämnd, kan inte antas. Tidsbe-
gränsning gäller enligt SKK:s regler. 
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2.4.3 Avauktorisering  

2.4.3.1 HS genom PKLC ska avauktorisera funktionärer som visar brister i förhållande till regler 
och anvisningar. Avauktoriseringsbeslut ska meddelas skriftligen och tydligt motiveras. 

2.4.3.2 Funktionärer, förutom domare, som varit inaktiva under mer än två säsonger ska av aukto-
riseras. Funktionärsboken, där tjänstgöringsintyg skrivs in kan användas som underlag för 
detta. 

2.4.3.3 Lure coursing-klubb har ansvar för att rapportera inaktivitet till PKLC och berörd funktionär. 
Återauktorisering av sådan funktionär sker genom att funktionären utövar sin roll tillsam-
mans med auktoriserad funktionär vid ett tränings- eller provtillfälle. 

2.4.3.4 Avauktorisering av domare och överdomare sker genom beslut av HS. 

 

3. Särskilda regler för lure coursing-prov 

• Dessa regler gäller för lure coursing-prov. 

• Regler för internationellt prov finns i FCI/CdL Rule Book: ”FCI Regulations for International 
Sighthound Races and Lure Coursing Events”. 

• Arrangerande lure coursing-klubb som uppenbart åsidosätter dessa regler kan få indraget till-
stånd att anordna officiella lure coursing-prov under viss tid som SvVK HS beslutar om. 

• Deltagare som uppenbart åsidosätter dessa regler kan beläggas med tävlings- och träningsför-
bud under viss tid som SvVK HS beslutar om. 

• Provkommittén lure coursing (PKLC) är Svenska Vinthundklubbens verkställande organ för 
lure coursing-verksamheten. 
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3.1 Ändamål 

3.1.1 Officiella prov enligt dessa regler anordnas av Svenska Vinthundklubben. Verksamhetens 
ändamål är att bidra till att hundarna ska kunna bibehålla sin ursprungliga karaktär. Kravet 
att kunna jaga har skapat vinthundens karaktär och utseende under årtusenden. Lure 
coursing är ett sätt att få ett mått på vinthundens naturliga bruksegenskaper, dess förmåga 
att effektivt utnyttja sin ursprungliga kapacitet att springa fort, vända snabbt och komma 
ifatt ett byte, samt dess sociala beteende i kontakt med andra hundar och människor. 

3.1.2 Lure coursing ska ses som ett funktionsprov, en träningsmetod och ett sätt att bevara vint-
hundarnas naturliga instinkter. 

3.1.3 I enlighet med SvVK:s stadgar § 1 framgår att Vinthundklubben har till ändamål att inom 
landet skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet samt 
att främja en sund avel av hundar tillhörande de raser som SvVK av SKK tilldelats rasan-
svar för se punkt 2.1.1. 

3.2 Lure coursing-prov 

3.2.1 Lure coursing-prov kan genomföras officiellt eller inofficiellt med priser i form av t.ex. poka-
ler eller segrartäcken. Däremot kan man aldrig vid ett officiellt eller inofficiellt prov belöna 
tävlande med prispengar, eller något som på ett enkelt sätt kan omsättas till kontanter. In-
teckningskort av den typ som används inom utställningsverksamheten är tillåtet. 

3.2.2 Vid prov, officiellt eller inofficiellt, får ej heller någon form av spel på hundarna förekomma. 

3.2.3 På officiella prov ska alltid trasan köras av auktoriserad pilot steg 2. Vid auktorisation av 
lure-pilot steg 2 kan undantag ske efter ansökan hos PKLC. 

3.2.4 Officiella prov ska vara öppna för samtliga raser som SvVK av SKK tilldelats ansvar för se 
punkt 2.1.1. Rasen basenji får delta på officiella prov men får dock ej kan tilldelas certifikat 
eller championat. 

3.2.5 Vid lure coursing-prov ska det arrangeras två separata klasser för whippet och italiensk 
vinthund; enligt 3.5. De båda klasserna ska resultatredovisas separat. 

3.2.6 Vid internationellt prov ska parallellt med detta arrangeras ett separat prov för whippet och 
italiensk vinthund som överskrider angiven mankhöjd, samt basenji. Detta prov ska resul-
tatredovisas separat som ett eget prov. 

3.2.7 Kommer det att finnas pilotelev och/eller domarelev under provet ska detta anslås på prov-
platsen. 
 

3.3 Definition av klasser för whippet och italiensk vinthund – INVÄNTAR FCI 
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3.3.1 Klass 1 
Ej inmätta whippet och italiensk vinthund får ej delta. 
 
Whippet 
Tikar från 15 månader max 48 cm Hanar från 15 månader max 51 cm  
 
Italiensk vinthund 
Tikar och hanar från 15 månader max 38 cm 

3.3.2 Klass 2 
Whippet och italiensk vinthund inmätta enligt nedanstående får delta. Även ej inmätta hun-
dar får delta. Kryptorchider får delta (ej CERT) 
 
Whippet 
Tikar från 15 månader: högre än 48 cm Hanar från 15 månader: högre än 51 cm  
 
Italiensk vinthund 
Tikar och hanar från 15 månader högre än 38 cm 

3.3.3 Sprinterklass 
Sprinterklassen är en klass bara för EM och är en administrativ klass, inga hundar springer 
i denna klass utom på Europamästerskapen. Definition av denna klass finns i ”Anvisningar 
för Lure Coursing-prov”, punkt 8. 

3.4 Klassindelning för whippet och italiensk vinthund vid prov 

3.4.1 Klassindelning på Internationellt prov 
Klass 1 (CACIL, CERT) redovisas som separat prov enligt ovan punkt 3.3.1  
Klass 2 (CERT) redovisas som separat prov enligt ovan punkt 3.3.2 

3.4.2 Klassindelning på lure coursing-prov 
Klass 1 (CERT) redovisas som separat klass enligt ovan punkt 3.3.1  
Klass 2 (CERT) redovisas som separat klass enligt ovan punkt 3.3.2 

3.4.3 Klassindelning på EM 
Se ”Anvisningar för Lure Coursing-prov”, punkt XX 

3.5 Anmälan 

3.5.1 Officiell lure coursing-licens ska innehas eller vara inskickad för registrering och betald vid 
anmälan till officiellt prov. 

3.5.2 Lure coursing-klubb som arrangerar prov ska bestämma en maxgräns för antal anmäl-
ningar. Först till kvarn gäller vid anmälan, d v s de anmälningar som har kommit in först 
har företräde. I raser med få deltagare ska man om möjligt fylla på med hundar så att 
lägsta antalet hundar för att kunna dela ut certifikat uppnås.   
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3.5.3 Varje domare får under en provdag bedöma maximalt 100 lopp eller 100 hundar. Dispens 
kan sökas hos PKLC för upp till 110 hundar per dag och domare.  

3.5.4 Lure coursing-klubben måste tillkännage eventuell förändring av rasfördelning inom en 
vecka från anmälningstidens utgång. 

3.5.5 Lure coursing-klubben har rätt att ta ut en administrativ avgift vid återbetalning p g a stryk-
ning vid löp, sjukdom eller skada. Veterinärintyg måste uppvisas om lure coursing-klubben 
begär det. 

3.5.6 I PM för lure coursing-prov ska anges: 
arrangör 
om provet är internationellt eller inte 
domare som tjänstgör 
avgifter 
plats 
datum för provet 
tillvägagångssätt för anmälan 
första och sista datum för anmälan 
maximalt antal deltagande hundar 
preliminär rasfördelning 
kontaktperson och telefonnummer 

3.5.7 Anmälningstiden ska pågå under minst tre veckor. 

 



PKLC_LC_regler_2022_01_01_ver1_utan_kommentar 

 

Informations referens: Datum: Dokument nummer: Version:  Sida av (si-

dor): 

SVVK-PKLC 2020 PKLC 001 01  15 (24) 

 © Svenska Vinthundklubben 

 

3.6 Deltagande i prov 

3.6.1 För samtliga ägare till deltagande hundar som är bosatta i Sverige krävs medlemskap i 
SvVK. För samtliga ägare som är bosatta utom Sverige krävs medlemskap i av SKK god-
känd utländsk klubb. 

3.6.2 Svenskregistrerad/ägd hund ska inneha giltig och officiell lure coursing-licens. För utlands-
registrerad/ägd hund gäller giltig och officiell lure coursing-licens eller kapplöpningslicens 
utfärdad enligt FCI eller ASFA regler. 

3.6.3 Tik som löper får ej delta. 

3.6.4 Registreringskrav: 
Hunden ska delta under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar under 
oriktiga anmälningsuppgifter stryks.  
 
Svenskägd hund ska senast vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För ut-
landsägd hund ska kopia av registreringsbeviset, av ägaren, skickas till SKKs kansli för 
registrering av hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan sker. I de fall ovanstå-
ende krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.  
 
Om en utländsk hund delägds av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregi-
strerad i SKK före anmälningstidens utgång.  

3.6.5 Ägaren ansvarar för att hundens uppgifter är korrekta. 
 

3.7 Funktionärers tjänstgöringsbegränsningar 

3.7.1 Domare/domaraspiranter får inte tävla med hund på prov där domaren själv dömer.  

3.7.2 Provledare får inte tjänstgöra under den dagen egen hund tävlar. 

3.7.3 Pilot/starter som äger eller vars hushåll äger hund som deltar i provet, får ej tjänstgöra då 
ras/klass eller kön för denna hund springer. 

3.7.4 För ej svensk domare krävs tillstånd från hemlandets kennelklubb via SKK, ansökan till 
SKK görs av PKLC. Minst en svensk domare bör döma på de svenska LC-proven. 
 

3.8 Åldersgränser 

3.8.1 Maximiålder för startande hundar är 8 år. Hundar får starta under det år som de fyller 8 år.  
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3.8.2 Minimiålder för startande hundar är: 
15 månader för whippet, italiensk vinthund, cirneco dell’etna, podengo portugues 
pequeno/medio och Basenji.  
18 månader för azawakh, borzoi, chart polski, faraohund, galgo español, greyhound, ir-
ländsk varghund, magyar agar, podenco canario, podenco ibicenco, podengo português 
grande, saluki, skotsk hjorthund och sloughi. 
 

3.9 Deltagarens ansvar 

3.9.1 Deltagaren är skyldig att känna till regler och anvisningar för lure coursing verksamheten. 

3.9.2 Varje hund ska hållas kopplad (vid behov med dubbla koppel) och under fullständig kon-
troll av hundägaren/handlern på provområdet under pågående prov, utom då hunden 
springer sitt lopp. Vid oaktsamhet kommer disciplinärt straff i form av diskvalificering av ak-
tuell hund utdelas. 

3.9.3 Ingen hundägare/handler får handha fler hundar än vad som går att genomföra med bibe-
hållen säkerhet. 

3.9.4 Deltagaren är skyldiga att följa provledarens anvisningar. 

3.9.5 Deltagaren är skyldig att betala fastställda avgifter. 

3.9.6 Det är ej tillåtet för deltagare att under pågående prov diskutera bedömning eller domslut 
med tjänstgörande domare eller att kritisera domarens bedömning. 

3.9.7 Valpar under 4 månader och löptikar får inte befinna sig inom provområdet. Camping och 
parkering samt faciliteter räknas inte som provområde. 

3.9.8 Det vilar ett stort ansvar på ägare till hunden som tävlar att hunden är fri från skada och 
sjukdom samt är i tillräckligt bra kondition för att deltaga utan risk för hundens hälsa och 
välbefinnande. 

3.9.9 Deltagaren är skyldig att följa startens anvisningar. 
 

3.10 Säkerhet 

3.10.1 Det är mycket viktigt att hundarnas säkerhet går i första hand vid genomförandet av prov. 
Banan och andra förhållanden (omgivning, underlag etc.) måste vara sådana att risken för 
skador minimeras. 

3.10.2 Ett erforderligt antal testlopp (minst två med två deltagande hundar i varje) ska köras före 
provet, så att förändringar under provet om möjligt undviks. 
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3.10.3 Domaren eller provledaren har rätt att göra mindre justeringar av banan under pågående 
prov, om de bedömer att säkerheten så kräver. Om banan väsentligt förändras under på-
gående prov bör de hundar som sprungit före förändringen ges möjlighet till omlopp om 
omständigheterna så tillåter. Domarna avgör detta. 

3.10.4 Vid varma dagar ska temperaturen mätas kontinuerligt. Termometern ska placeras häng-
ande fritt i skugga ute på fältet. När termometern visar över 24 grader ska kontroll av tem-
peraturen ske var 10:e minut. När temperaturen överstiger 26 grader ska kontroll av tem-
peraturen ske innan start av nästa lopp. Om det blir varmare än 26 grader under omgång 
2 får hundarna endast springa ett lopp under den dagen och det oavsett temperaturen un-
der omgång 1.  
Överstiger temperaturen +30°C får hundarna inte springa överhuvudtaget. 
- I det fall endast en omgång kan genomföras pga yttre omständigheter skall det räknas 
som ett godkänt prov. 
- I det fall omgång 1 ej kunnat slutföras skall de raser/klass/kön som sprungit klart få tillgo-
doräkna sig detta som ett godkänt prov. 
- I det fall omgång 2 ej kunnat slutföras skall de raser/klass/kön som sprungit klart få tillgo-
doräkna sig poängen från omgång 2.  
Om provet begränsas eller ej genomförs till följd av bestämmelse i första stycket anses 
detta vara force majeure. Reglering enligt SKK:s allmänna regler för utställningar, prov och 
tävlingar, kapitel 4, tillämpas i detta fall. 

3.11 Banan 

3.11.1 Marken kan med fördel vara något kuperad. Det är önskvärt med enstaka naturliga hinder 
på banan, så länge det inte innebär någon fara för hundarna. Eventuella hinder på banan 
ska vara väl synliga för hundarna. 

3.11.2 Stenar, håligheter och liknande som kan utgöra fara för hundarna får inte förekomma 
längs hundarnas naturliga vägval. Fältet bör ej ha alltför högt gräs. 

3.11.3 Banans underlag får inte vara av sådan beskaffenhet att det kan orsaka skada på hun-
darna. 

3.11.4 Banlängden bör vara mellan 400 och 700 meter för whippet, italiensk vinthund, cirneco 
dell’etna, podengo portugues pequeno/medio och Basenji. Mellan 500 och 1000 meter för 
övriga raser. 

3.11.5 Bansträckningen ska ändras mellan 1:a och 2:a omgången i ett prov. 

3.11.6 Luren bör vara ungefär 40 cm lång och skall bytas så att den håller en konstant och hög 
kvalitet under hela provet. Speciellt viktigt är detta vid klasser med många starter, luren 
kan bytas under pågående klass. 
 

3.12 Genomförande av lopp 
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3.12.1 Varje ras/klass springer för sig. 

3.12.2 Vid sex eller fler startande hundar per ras och kön ska hundarna springa i könsdelade 
lopp. Om färre än sex hundar per kön startar, ska hanar och tikar springa tillsammans. 

3.12.3 Startordningen i första omgången fastställs av arrangören genom lottning. Hundar med 
samma slutpoäng delar placering efter första loppet. Ordningen på hundarna som har 
samma poäng avgörs av katalognumret. Inför lopp två paras hundarna ihop två och två så 
att hundar med likvärdiga poäng springer tillsammans. Startordningen för respektive par 
lottas. 

3.12.4 Hundarna ska startas i par och släppas exakt samtidigt. Trasan bör vara dold för hundarna 
innan start. 

3.12.5 En ensamlottad hund kan, om den tävlande hundens ägare önskar, få springa ihop med 
en stödhund. Stödhunden måste ha giltig licensbok men får inte vara anmäld till provet. 
Det måste vara samma ras på hundarna, och om loppen är könsdelade måste stödhunden 
vara av samma kön. Stödhunden springer utan täcke.  

3.12.6 Munkorg ska bäras av alla hundar under lopp. Munkorg ska sättas på vid den inkallande 
startern när denna ger direktiv om detta och får efter genomfört lopp tas av på av startern 
angiven plats. Munkorgarna får inte förhindra hundarnas andning eller sikt. Munkorgen ska 
vara av godkänd FCI-standard. 

3.12.7 Hundarna ska ha färgade täcken. Tillåtna färger på täcke är röd och vit. Siffror eller annan 
text får inte förekomma på täcken. 

3.12.8 Lindning av hundars ben är tillåtet för att skydda mot skador på sporrarna, all annan lind-
ning är förbjuden. Lindning ska ske strax före inropet till start. Lindningen är bara till för att 
skydda sporrarna och får endast utföras enligt nedanstående skiss. Benlindan placeras 
över sporren och den övre trampdynan, dock ej över leden. 

3.12.9 Det är rekommenderat att genomföra provlopp direkt före respektive ras med hund(ar) av 
aktuell ras. Detta för att ge piloten möjlighet att köra in sig vid byte av ras. 
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3.12.10 Första start i en ras eller ett kön får ske tidigast en halvtimme efter att lottningarna har of-
fentliggjorts. 

3.12.11 Domare/pilot har rätt att avbryta ett pågående lopp om en hund går på eller angriper den 
andra hunden. 
 

3.13 Bedömning 

3.13.1 Domarna värderar hundarnas lure coursing-egenskaper enligt de fem nedanstående krite-
rierna. För en utförligare beskrivning av delmomenten se dokument, ”Domarhandledning”, 
dokument LC 06. Vid prov ska bedömning ske av minst två licensierade domare. 

3.13.2 Vid brott på linan eller liknande situation där loppet avbryts utan att hundarna är färdigbe-
dömda ska de ges chans till omlopp. 

3.13.3 Vid omlopp avgör domarna var på banan hundarna ska starta. Loppet ska planeras i tid 
där det är mest lämpligt utifrån hundarnas förutsättningar. 
 

3.14 Rörlighet 

• Rörlighet är en hunds förmåga att under olika markförhållanden med god kroppskontroll röra 
sig i olika riktningar gentemot farten. 

3.15 Fart 

• Fart är hur snabbt en hund rör sig i förhållande till marken och sina egna förutsättningar. Hun-
dens fart ska bedömas under hela loppet och visas speciellt mot slutet innan trasan fångas. 
Hundens förmåga att “ge allt” är ett betydelsefullt mått på detta. 

• Hundar som springer med en rastypisk kroppshållning och utnyttjar sin kropp maximalt för att 
få tag i luren ska belönas. 
 

3.16 Uthållighet 

• Uthållighet innebär hundens förmåga att genomföra loppet i god fysisk kondition. Det är den 
sammantagna bedömningen av fysiska och mentala förmågor. 
 

3.17 Följsamhet 

Följsamhet visas genom: 

• att hunden placerar sig i en bra position för att kunna fånga trasan och genom det uppvisar 
den rörlighet som behövs 

• i vilken grad hunden fäster blicken vid trasan 

• hur den jagar med andra hundar för att på ett effektivt sätt fånga trasan. 
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3.18 Entusiasm 

• Entusiasm är hundens intresse för och uppmärksamhet på trasan oavsett förhållanden och un-
der hela loppet. 
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3.19 Poängsättning vid lure coursing-prov 

3.19.1 För de fem olika momenten rörlighet, fart, uthållighet, följsamhet och entusiasm kan en 
hund maximalt erhålla 20 poäng (i heltal) per moment. Det är domarna som utdelar poäng 
i delmomenten. Dessa poäng summeras sedan till en slutpoäng och en hund kan då maxi-
malt erhålla 100 poäng per domare och lopp. Domarnas slutpoäng summeras i sekretaria-
tet till en totalpoäng för varje lopp. 

3.19.2 Godkänt prov tilldelas hund som erhåller minst 50 % av maxpoäng i båda omgångarna. 
Uppnås inte detta är hunden ej godkänd och utgår därmed ur resultatlistan. 

3.19.3 Hund som inte uppnått minst 50 % av maxpoäng i första omgången får ej starta i andra 
omgången. 

3.19.4 Hund som diskvalificeras tilldelas 0 poäng. 

3.19.5 Alla hundar ska särskiljas i resultatlistan. Om hundar har samma slutpoäng tittar man i 
första hand på poängen från andra omgången och den hund som har högre poäng place-
ras före. Om hundarna därefter fortfarande har samma placering särskiljer man dem ge-
nom att titta på delpoängen i lopp 2 och de ska jämföras i följande ordning: Rörlighet, fart, 
uthållighet, följsamhet och entusiasm. 

3.19.6 Har hundarna fortfarande samma placering efter denna särskiljning tittar man även på del-
momenten för lopp 1. De hundar som efter detta ändå har samma placering och är aktu-
ella för cert kommer på delad plats och får varsitt cert. Detta även om det innebär att anta-
let cert för startande hundar i rasen/könet/klassen, som får utdelas, överskrids. Delad plats 
blir resultatet också för de hundar, som kommer längre ner i resultatlistan och inte kan sär-
skiljas, även om de inte är aktuella för cert. 

3.20 Sanktioner 

3.20.1 Tjuvstart, sen start eller försening av start i det fall en handler: 
 
1) släpper hunden före startsignalen, 
2) släpper hunden för sent efter startsignalen (medveten fördröjning), 
 
ska domaren dra av upp till 10 poäng från den poäng hunden fått från denne i det aktuella 
loppet. Poängavdraget förs ej vidare till ett eventuellt omlopp om omloppsstarten sker en-
ligt reglerna. Avdrag ska ges i samråd mellan domare och starter. 
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3.20.2 Avvisning 
 
1) Ett avvisningsbeslut ska alltid motiveras, och ges muntligen av provledaren i annan 
funktionärs närvaro. Avvisningsbeslutet gäller det enskilda provtillfället. Beslutet ska läm-
nas till hundägaren så snart det är möjligt. 
 
2) Domare kan besluta om avvisning av följande skäl: 
  1) Hunden visar inte tillräcklig entusiasm. 
  2) Hunden följer den andra hunden och ej trasan. 
 
3) Domare eller provledare kan besluta om avvisning av följande skäl: 
  1) Hunden bedöms inte vara lämplig som lure coursing-hund, tillfälligt eller permanent  
    (t ex på grund av skada, dålig kondition etc.). 
  2) Hund som allvarligt stört pågående provarrangemang. 
 
4) Provledare, i samråd med starter, kan besluta om avvisning om en handler försenar 
starten av ett lopp. 

3.20.3 Diskvalificering 
1) Domare kan diskvalificera en hund av följande skäl: 
  1) Hunden angriper sin konkurrent. 
  2) Hunden visar osund mentalitet. 
  3) Hunden stör den andra hunden och följer ej trasan. 
  4) Annan anledning enligt domarnas avgörande. 
 
2) Om en hund diskvalificeras tre gånger under en period av ett år eller vid två prov i rad, 
förlorar hunden sin licens under en period av ett år. Den kan återfå sin licens genom att 
genomföra ett nytt licenslopp. Upprepas diskningsförloppet ovan efter förnyad licens dis-
kvalificeras hunden på livstid. Rapportering till SKK ska ske om hund förlorar sin licens el-
ler blir diskvalificerad på livstid med anledning av skäl angivna under 1 punkt 1 eller 2. 
 
3) Diskvalificering och indragen licens ska antecknas i licensboken. 
 
4) Hund som diskvalificeras får ej delta vidare i det aktuella provet. Eventuella tilldelade 
poäng stryks. 
 
5) Ett beslut om diskvalificering ska alltid motiveras, och ges muntligen av provledaren i 
annan funktionärs närvaro. Beslutet ska lämnas till hundägaren så snart det är möjligt. 
 

3.21 Certifikat 

3.21.1 Utdelas vid nationellt prov samt vid internationellt prov. Certifikat tilldelas enligt nedan per 
ras, klass (se kapitel 2.3 och 2.4) och eventuell könsdelning. För att tilldelas certifikat krävs 
att hunden erhållit minst 75 % av maxpoängen. 

3.21.2 Startar bara en hund utdelas inget certifikat. 
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3.21.3 Om fler än en hund startar regleras antalet utdelade certifikat enligt följande tabell: 
Antal startande hundar - Antal utdelade certifikat 
2 – 5 = 1 
6 – 11 = 2 
12 – 23 = 3 
24 – 35 = 4 
36 – 47 = 5 
48 – 59 = 6 
60 – 71 = 7 
72 – 83 = 8 
84 – 95 = 9 

3.21.4 Startar fler hundar än vad som regleras i tabellen i § 3 utdelas 1 certifikat per ytterligare 12 
hundar. 

3.21.5 Om vinnaren i en ras/klass/kön är SE LCCH tilldelas certifikatet nästkommande hund osv 
under förutsättning att denne uppnått minst 75% av totalsumman. 

3.21.6 Förhindrade att tilldelas certifikat är kryptorchid hund. Om deltagande hund är kryptorchid 
ska detta anges i prislistan. Förhindrade att tilldelas certifikat är även hundar som redan 
har tilldelats tre certifikat. I det fall en hund som redan har tilldelats tre certifikat erhåller 
högst poäng inom rasen/klassen/könet tillfaller certifikatet näst bästa hund osv. Hund med 
tre eller fler certifikat sedan tidigare, kan enbart tilldelas ytterligare certifikat om detta är 
championatsgrundande. Se SKKs championatsbestämmelser. 

3.21.7 Som startande hund räknas en hund som kommer till start och startas enligt gällande re-
gelverk. 
 

3.22 Protester 

3.22.1 Domslut kan ändras endast i följande fall: 
1) Om fel av teknisk art föreligger. 
2) Om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler. 

3.22.2 Deltagare kan inte protestera mot domarens bedömning. 

3.22.3 Frågan om ändring av domslut prövas: 
1) Efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade domslutet. 
2) Efter anmälan från provledaren eller från den domare som fattat domslutet. 
3) Efter beslut av SvVK/SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst 
domslut. 

3.22.4 Protest mot domslut ska vara skriftlig. Den ska lämnas in till provledaren senast 30 minuter 
efter det att omgångens resultat har tillkännagivits. Protesten ska vara åtföljd av protestav-
gift vilken till beloppet är lika med anmälningsavgiften vid aktuellt prov. 
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3.22.5 Om protest lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är 
åtföljd av fastställd protestavgift, ska protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av 
provledaren. Provledaren avgör efter hörande av domaren om protesten kan anses vara 
befogad. Beslut lämnas skriftligen till den som protesterat senast sju (7) dagar efter provet. 

3.22.6 Godkänns protesten ändras hundens pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden (om 
möjligt beredas tillfälle till ny start), och protestavgiften återbetalas. 

3.22.7 Om ett godkännande av protesten medför att aktuell hunds pris utgår ur resultatlistan, 
återbetalas förutom protestavgiften, också anmälningsavgiften för aktuell hund. 

3.22.8 Den provdeltagare som berörs av provledarens beslut kan överklaga till SvVK HS. Över-
klagandet ska ske skriftligt och ska ha inkommit till SvVK HS senast två veckor efter dagen 
för provledningens beslut. 

3.22.9 Vid fel på resultat som orsakats av felräkning, felskrivning eller andra administrativa pro-
blem kan resultatet av provet ändras i efterhand. Således kan priser/CERT återkallas re-
spektive tilldelas om problemen upptäcks i ett sent skede. Händer detta kan organisatören 
återbetala anmälningsavgiften till den som drabbats negativt av ändringen. 

3.22.10 Ändring i resultatlista kan ske inom två år från provtillfället. 
 

3.23 Regler för internationella prov 

Regler för internationella prov finns upptagna i dokumentet FCI Regulations for International 
Sighthound Races and Lure Coursing, vilket finns att ladda ner på FCI:s webbplats. Vid internationella 
prov skall dessa regler följas. 
 

3.24 Ändring av regler och anvisningar 

3.24.1 Vid ändring av regler och anvisningar gäller nedanstående: 
1) PKLC utarbetar nya regler och/eller anvisningar om behov bedöms föreligga. 
2) PKLC skickar förslag till nya regler eller anvisningar på remiss till lure coursing-klub-
barna samt domarkåren. 
3) HS fastställer de reviderade dokumenten. 
4) Regler (inte anvisningarna) ska dessutom godkännas av SKK/PtK. 

3.24.2 Regelrevidering följer SKK:s revideringsperioder. Dessa perioder är för närvarande fem år. 

3.24.3 Om FCI ändrar sitt regelverk ska det svenska ändras så snart det är möjligt. 

3.24.4 PKLC har rätt att om det anses nödvändigt göra förändringar och tillägg i anvisningsdoku-
mentet. 


