
5. WORKING TEST REGLER FÖR RETRIEVERS (NOWT) 

 Reglerna är godkända på Suomen Kennellitto – Finska Kennelklubben rf:s förvaltningsråds möte den 

25.11.2018. Reglerna är i kraft f.o.m. 1.4.2019 

  

5.1.  ÄNDAMÅL  

Ändamålet med provet är att med avelsmålsättningen som riktlinje välja ut de bästa hundarna, vilkas 

mentalitet är lämpad för jaktliga uppgifter. Hundarna bör ha en god markeringsförmåga och ett gott 

luktsinne. Retrievern bör uppvisa självständighet och eget initiativ och också ha förmåga att arbeta i 

gott samarbete med sin förare.  

 

5.2.  ARRANGEMANG  

Vid anhållandet och arrangerandet av provet bör de krav som nämns i reglerna i Suomen Kennelliitto 

– Finska Kennelklubben rf:s  allmänna del följas. Domarna svarar för att reglerna och direktiven följs.  

 

5.3.  DOMARNA  

Rätt att döma vid provet har domare med rättighet att döma på NOWT (WT för retrievers) och NOME 

– A prov (A-jaktprov för retrievers). Provet bedöms av en överdomare och åtminstone en annan 

domare med behörig kompetens. 

 

5.4. KLASSINDELNING 

Nybörjarklass (NKL). I klassen får hundar, som har fått godkänt resultat på anlagsprov för retrievers 

delta. En hund, som erhållit NKL-1 har rätt att delta i öppen klass.  

Öppen klass (ÖKL). I klassen får hundar, som fått NKL-1 delta. En hund, som fått ÖKL-1 har rätt att 

delta i segrarklass.  

Segrarklass (SKL). I klassen får hundar, som fått ÖKL-1 delta. En hund, som erhållit ett pris som ger 

den rätt att fortsätta i en svårare klass har rätt att delta i den lägre klassen till slutet av det i fråga 

varande kalenderåret.  

 

5.5.  APPORTOBJEKT  

Som apportobjekt används dummys, som är framställda för ändamålet och som är allmänt 

tillgängliga.   

  

5.6.  UPPLÄGGNING  

Provet består av fem uppgifter, som utförs på minst fyra stationer. Uppgifterna planeras så att de så 

mycket som möjligt motsvarar verkliga jaktsituationer. Mock Trial utförs som ett NOME A-prov.  

  



5.7.  BEDÖMNING  

Domaren kan bedöma en eller flere uppgifter. På samma station kan flere domare döma. 

Domaren bör sörja för att varje hund får ett så gott och rättvist tillfälle som möjligt att visa upp sin 

förmåga som en apporterande hund. Domaren bör i början uppgiften ge likvärdiga anvisningar till 

hundförarna.  Anvisningarna kan också ges i samband med presentationen av provet för hela 

gruppen.  

Efter utförd uppgift bedömer domaren hundens prestation med några ord.  Hundens erhållna poäng 

ges inte ut annat än om hundens poäng är noll (0), ett resultat som domaren bör meddela.     

 

5.7.1. EGENSKAPER SOM BEDÖMS  

Retrievern skall följa vid sin förares sida, vara tyst och stanna utan att föraren behöver fästa sin 

uppmärksamhet på hunden.  

Retrievern bör göra ett gott sökarbete, ha eget initiativ, använda sitt luktsinne väl och ha en god 

viltfinnarförmåga. Den får inte undvika terräng av något slag, naturliga eller konstgjorda hinder och 

den bör gå i vatten utan uppmaning. 

Retrievern bör se uppmärksamt i skottens riktning, minnas nedslagsplatserna och ha en god 

markeringsförmåga. Ett rätlinjigt, självständigt lopp till nedslagsplatsen och att snabbt finna dummyn 

är ett tecken på en utmärkt markeringsförmåga.  

Då hunden skickas till en dummy vars nedslagsplats den inte har haft möjlighet att se bör den lyda 

order och arbeta i gott samarbete med sin förare.  

När den hittat dummyn bör den på eget initiativ snabbt ta upp apporten. Hunden bör bära dummyn 

med ett mjukt och välbalanserat grepp, inleverera raka vägen och avlämna dummyn på ett 

omsorgsfullt sätt till sin förare.  

 

5.7.2. RÄTT ATT AVBRYTA HUNDENS ARBETE 

Om hunden gör något av följande diskvalificerande fel avbryts prövningen av hunden. Prövningen av 

hunden bör också avbrytas om föraren bestraffar hunden på provplatsen eller om hunden skadar sig.   

DISKVALIFICERANDE FEL 

• aggressivt beteende 

 • skottberördhet 

 • apportvägran  

• hård mun    

  



5.7.3. POÄNG  

Maximipoäng för varje uppgift är 20 poäng. 

Grava fel, som leder till noll (0) poäng är: 

• apport utan lov 

• går ur hand 

 • upprepat gnällande eller skällande 

 • fullför inte apporteringen  

• vägrar att arbeta i vatten 

 • dummyn hittas inte 

 • söker med dummy i munnen  

• byter dummy 

 • “eye-wipe”= Hunden lyckas inte hitta dummyn, som en annan hund hittar under liknande 

förhållanden eller som domaren går och hämtar.  

Om hunden gör något av följande fel kan domaren göra avdrag från hundens poäng enligt eget 

omdöme: 

• dåligt fotgående  

• orolig på pass  

• dålig kontroll 

• högljudlig hundföring 

 • alltför beroende av föraren  

• långsamt och /eller ovilligt arbete 

• dålig markeringsförmåga 

• dåligt apportgrepp  

• tappar dummyn vid avlämning 

 • ”revirmärker”  

 

5.7.4. FINAL 

Ifall man inte fått fram någon segrare efter att alla stationerna är avverkade utan två eller flere 

hundar har lika poäng, ordnas en final.  I finalen får hundarna så många apport tillfällen som 

domarkollegiet anser behövas. Prestationerna i finalen inverkar inte längre på det pris hunden fått 

förutsatt att den inte gör ett diskvalificerande fel.  

  



5.8.  PRIS  

5.8.1. Ett working test som bestårav stationer, NOWT  

Första pris (1.) ges åt en hund, som har erhållit minst 80 poäng.  

För att få ett första pris skall hunden få minst halva poängsumman (10 poäng) från varje station. 

Andra pris (2.) förutsätter minst 65 poäng 

Tredje pris (3.) förutsätter minst 50 poäng 

Hunden kan inte få pris om den fått noll (0) poäng på någon station. 

En hund, som vunnit SKL kan tilldelas ett certifikat (CERT), ifall minst sex hundar har deltagit i klassen 

och hunden har blivit bedömd av minst två domare samt att hundens arbete hållit certifikat klass. 

Reservcertifikat (res-CERT) kan ges åt hunden, som placerat sig på andra plats. Certifikat och res-

Certifikat kan endast ges åt hundar som fått 1.pris. 

Om hundens poäng inte räcker till ett pris eller om domaren tvingas avbryta provet antecknas noll i 

protokollet (0). Om föraren avbryter vid ett tillfälle då domaren ännu anser att hunden skulle ha haft 

en chans till placering, antecknas ett streck (-) som resultat i protokollet. 

 

 

5.8.2. Mock Trial  

Mock Trial döms enligt principerna för ett A-prov.     

Första pris (1.) ges åt en hund vars helhetsprestation är utmärkt. Priset förutsätter att hunden inte 

gjort något diskvalificerande eller gravt fel. Hundar, som fått 1. pris placeras i rangordning. Den hund, 

som vunnit SKL-klassen kan tilldelas certifikat (CERT), ifall minst sex hundar har deltagit i provet och 

den vinnande hunden har apporterat minst fem dummys. Reserv certifikat (Res-CERT) kan ges åt den 

hund, som placerat sig som tvåa. 

Andra (2.) pris ges åt en hund, vars helhetsprestation är god. Ett gravt fel kan tillåtas ifall hundens 

prestation i övrigt är klanderfri. 

Tredje (3.) pris ges åt en hund, vars helhetsprestation är tillfredsställande. 

För att en hund skall få pris förutsätts att den har apporterat minst tre dummys utan 

diskvalificerande fel. Om hunden gör ett diskvalificerande fel eller om helhetsprestationen inte 

räcker till ett godkänt pris antecknas (0) i protokollet. 

Om ingen kvalitetsbedömning ges åt hunden eller om föraren avbryter vid ett tillfälle då domaren 

anser att hunden ännu hade haft en chans till pris, antecknas ett streck (-) i protokollet. 

Vid prisutdelningsceremonin redogör domarna för resultaten och ger korta muntliga bedömningar av 

de prisbelönta hundarnas prestationer. 

  



9. ANVISNINGAR FÖR ARRANGEMENT-, UTFÖRANDE OCH BEDÖMNING AV WORKING TEST FÖR 

RETRIEVERS  

9.1. ALLMÄNT 

För att kunna bedöma hundarnas arbets- och jaktliga egenskaper med hjälp av ett jaktprov utgår 

man från att provförhållandena ordnas så att provet beträffande utmaningar och svårighetsgrad är 

så lika som möjligt för alla hundar som deltar i samma klass. Man använder sig inte av en stereotyp 

ordningsföljd av uppgifterna utan provarrangemangen kan variera beroende på provmarken och det 

fiktiva jakttillfället. Provuppgifterna är inte nödvändigtvis likadana för alla. Hundarnas startordning 

lottas. 

 

9.2. ARRANGEMANG 

Man bör ta i beaktande det preliminärt planerade hundantalet då man reserverar domare till provet. 

Som regel kan man anse att en domare kan bedöma 20 hundar. Provarrangören utnämner provets 

överdomare.  

Domarna inbjuds alltid skriftligen och omedelbart när anmälningstiden gått ut meddelas antalet 

hundar. Vid provet bör finnas en ansvarig provfunktionär, som ansvarar för att arrangemangen löper 

väl. Till provet bör reserveras CERT och res-CERT prisrosetter.   

 

9.3. HUNDFÖRARE 

Hundföraren bör följa domarnas och funktionärernas instruktioner. 

 Hundarna hålls okopplade under bedömningen i fall inte domaren anger något annat. Hunden får 

sändas med ett klart handtecken. Vid dirigering rekommenderas användande av visselpipa.  

Användandet av halsband eller något annat hjälpmedel är förbjudet under prövningen.  Under 

prövningen får föraren inte använda något hjälpmedel, som kan tolkas som tvång. Hunden får inte 

bestraffas på provplatsen eller under provets gång.  

 

9.4. UPPLÄGGNING  

Uppgifterna planeras så att de så mycket som möjligt motsvarar verkliga jakttillfällen. Man bör så vitt 

det är möjligt ordna uppgifter där man kan bedöma hundens beteende på pass, hur hunden beter sig 

då drevkedjan rör sig (walking-up) och vattenarbete.  

I ÖKL- och SKL-klass kan man arrangera en del av provet eller hela provet som ett sk. Mock Trial prov. 

I Mock Trial liknar upplägget ett A-prov och uppgifterna efterliknar apporttillfällena i NOME A-prov.      

Hunden bör ges tillfälle att uppvisa sin markeringsförmåga och att bruka en retrievers naturliga 

egenskaper. Man bör inte placera dummyn så att hunden på väg till apporten är tvungen att passera 

en annan dummy på ett oskäligt nära avstånd. Apportavstånden får inte överstiga 150 meter. 

Markeringstillfällena bör ordnas så att hunden har en god möjlighet att markera nedslagsplatsen.  I 

samband med kastet skjuts ett skott.  Skytten placeras så att skottavstånden motsvarar verkliga 

skottavstånd: skotten skjuts i första hand med knallpatroner med hagelgevär eller ett annat lovligt 

vapen. Kasten bör vid samma apporteringstillfälle kastas med dummyn av samma färg.   



Sökuppgifterna ordnas så att föraren anvisas ett sökområde. Dummyna kan omplaceras på olika 

ställen, men så så att förhållandena för de olika hundarna är så lika som möjligt. Vida sökområden 

lämpar sig inte för denna provform. En sökuppgift kan vara en del av en dirigeringsuppgift där 

hunden dirigeras till det område som skall avsökas.    

Vid dirigering informeras föraren om var dummyn finns. Terrängen och vattenområdet bör vara 

sådant att det är möjligt för föraren att se hunden under större delen av tiden. Dirigeringsavstånden 

är beroende av klassen och av svårigheter i terrängen och av rådande förhållanden.  

Om föraren kallar in hunden till sidan under arbetsuppgiften bedömer man att uppgiften har 

avbrutits i ÖKL-  och SKL-klass. Om hunden kallas in till förarens sida i NKL-klass under arbetet 

halveras maximipoängen. 

Dummyn skall vara beklädda med tyg och väga ca. 0,5 kg  och gärna vara gröna till färgen. 

 

9.5. BEDÖMNING 

Domaren önskar se följande egenskaper: 

En retriever bör gå fot vid sin förare, den bör vara tyst och stanna på plats utan att föraren behöver 

fästa sin uppmärksamhet på hunden. 

En retriever bör utföra ett bra sökarbete, visa eget initiativ, använda vittringsförhållanden väl och ha 

en god viltfinnarförmåga. Den får inte undvika någon form av terräng, naturliga eller konstgjorda 

hinder och den bör gå spontant i vatten. 

Retrievern bör se uppmärksamt i skottets riktning, memorera nedslagsplatserna och ha en god 

markeringsförmåga. Ett rätlinjigt, självständigt lopp mot nedslagsplatsen och ett snabbt upphittande 

av dummyn är ett tecken på en utmärkt markeringsförmåga. 

När hunden skickas på en dummy vars nedslagsplats den inte har kunnat se bör den lyda och arbeta i 

god kontakt med sin förare. 

När hunden hittat dummyn bör den spontant och snabbt ta upp dummyn. Hunden bör bära dummyn 

med ett mjukt, välbalanserat grepp och inleverera rakt till föraren och ge dummyn på ett 

omsorgsfullt sätt till föraren. Om hunden korrigerar sitt apportgrepp bör det inte tolkas som ett fel. 

I allmänhet behöver de bästa hundarna minst dirigering och de får också svåra uppgifter att se enkla 

och lätta ut.  

Om hunden gör ett fel, som leder till att provet avbryts bör domaren informera föraren om detta. 

Efter det får hunden inte fortsätta till följande stationer, utan provet avbryts. Om hunden får 0 poäng 

på en uppgift, får den fortsätta provet, ifall domarna inte har informerat annorlunda. 

 


