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MERITERINGS-
REGLER 

FÖR DRAGHUND
– NORDISK STIL

Allmänna bestämmelser för 
utställningar, prov och tävlingar 
anordnade av SKK och till SKK 

anslutna läns- och specialklubbar 
samt avtalsanslutna rasklubbar.

Dessa bestämmelser är fastställda att gälla 
fr o m 2012-01-01 t o m 2016-12-31. 

Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning 
eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)
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Nedanstående bestämmelser gäller för officiella (stambokförda) utställningar, 
prov och tävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK 
anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfär-
dats av myndighet.

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer krav på så-
väl 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 prov, utställning eller tävling 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 provtag-
ningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK god-
känd 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 förvär-
vad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats 
kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid utställning. 

Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen eller som av 
nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att delta på utställning, prov 
eller tävling, eller som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha 
djur, får inte delta på prov eller tävling. Sådan person får inte heller ställa ut eller 
visa hund eller delta med avels- eller uppfödargrupp på utställning. Detta gäller 
även person som valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning 
i SKKs Disciplinnämnd, innebärande att SKKs Disciplinnämnd inte kan pröva 
ärendet i sak. Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov eller tävling 
inte visas/förs av person som är utesluten, avstängd eller av myndighet ålagts för-
bud att hantera eller inneha djur.

Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts 
av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, 
föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta.
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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 gente-
mot bandmask (Echinococos).

Deltagande hund ska vara vaccinerad 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) måna-
ders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

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

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan före-
komma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot 
parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

2.  ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på officiell utställning, officiellt prov eller 
tävling (gäller även blandras och oregistrerad hund).

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som 
uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens 
arrangemang.

Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchip-
märkt hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering.

Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangö-
ren skyldig att tillhandahålla avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske genom stick  prov.

3.  Ansvar
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling 
under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant 
sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält el-
ler dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden 
kan ta skada.
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Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling eller klubbor-
ganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgö-
rande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktio-
när är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, 
domare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov. Det åligger arrangören 
att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller för-
lust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Det-
samma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller 
tävling 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 kost-
nader 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 kostnader.

5. Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning, prov, tävling 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 kan avvisas från området.

Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer
Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett, skriftli-
gen till SKK rapportera då hund under utställning, prov, tävling eller klubborgani-
serad aktivitet visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att 
tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- 
eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör samt figurant vid prov.

 
6. Hinder för deltagande i utställningar, prov och tävlingar

Mentalitet
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till 
mentaliteten, äger inte rätt att delta.

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 
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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 prov, utställning eller tävling 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.

Valpar
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och 
inte heller införas på provområdet.

Öronkuperade hundar

Födda före 1 januari 2008:
•	 Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alterna-

tivt är fallen undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på 
utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.

•	 Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta 
påutställning, prov, tävling och mentalbeskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:
•	 Får inte delta på utställning.

•	 Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på 
prov, tävling och mentalbeskrivning.

•	 Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte 
delta på utställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.

Svanskuperade hundar och hundar som inte fötts med 
naturlig hellång svans

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, prov, 
tävling och mentalbeskrivning.

•	 Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska 
skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlig-
het med vad som anges i inledningen till allmänna bestämmelser kan uppvi-
sas i original såväl vid arrangemanget som senare får delta på utställning, 
prov, tävling och mentalbeskrivning.     
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•	 Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där 
svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de veterinärmedi-
cinska skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, prov eller tävling. 
Däremot får den delta på mentalbeskrivning.

Födda 1 januari 2008 eller senare:

Prov, tävling och mentalbeskrivning
•	 Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har 

svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med natur-
ligt hellång svans får delta på prov, tävling och mentalbeskrivning.

•	 Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte 
delta på prov, tävling eller mentalbeskrivning.

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, prov, tävling eller mentalbeskrivning. 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 bestämmelserna om hinder för del-
tagande, 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.

Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd 
om träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 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 doping-
reglemente.

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 utställ-
ning, prov eller tävling.

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrö-
nande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansva-
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rig 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.

Detaljerade regler för provtagningsrutiner med mera återfinns i Nationellt doping-
reglemente för hund.

Kastrerad hanhund/tik
Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, 
tävling eller utställning. För deltagande vid utställning och exteriörbeskrivning 
krävs att det genom intyg i enlighet med vad som anges i inledningen till allmänna 
bestämmelser (utfärdat före kastrationen men efter 6 månaders ålder) kan styrkas 
att hunden haft två normalt utvecklade och belägna testiklar före operationen.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för 
deltagande vid prov, tävling eller utställning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk be-
handling medges generell dispens för deltagande i förhållande till Nationellt do-
pingreglemente för hund.
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Särskilda bestämmelser 
för dragprov

Reglerna för dragprovs meritering består dels av dessa meriteringsregler och av 
Svenska Draghundsportförbundets nationella tilläggsregler i nordisk stil. 

1. Reglernas tillämpning m m
Dessa regler ska tillämpas vid dragprov för meritering av draghund på tävling som 
genomförs av Svenska Brukshundklubben (SBK) Gäller även när SBKs lokalklubb 
är medarrangör till Svenska Draghundsportförbundet (SDSF). 

För samtliga kategorier av funktionärer gäller att de ska efterleva de etiska regler 
och riktlinjer som formulerats i dokumentet ”Etisk policy för prov och tävlingar 
inom Svenska Brukshundklubben”.

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfär-
dats av myndighet. 

2. Definitioner
Dragprov sker alltid i tävlingsform/draghundstävling.

Pulka
Ett pulkaspann består av en förare på skidor som är kopplad till en hund som drar 
en pulka.

Linkörning
Ett linkörningspann består av en förare på skidor som har en selad hund fästade 
till sig, i en lina till ett midjebälte.

3. Rätt att anordna prov
a) Dragprov anordnas vid tävling. Arrangör är lokalklubb på uppdrag av SBKs 
förbundsstyrelse. Senast vid utlysning av tävling med ingående meriteringsprov 
skall anmälan göras av SBK lokalklubb till SBKs förbundskansli för att erhålla 
meriteringsstatus.

b) Lydnadsprov för draghundar anordnas av lokalklubb efter anmälan hos och 
godkännande av distrikt. Föranmälan ska göras av distriktet till SBKs kansli. 
Mentalbeskrivning anordnas av lokalklubb och rasklubb.

4. Kungörande av tävling, anmälningstid och avgifter
Anmälan till dragprov ska ske på av FS fastställd blankett och vara arrangören 
tillhanda senast 14 dagar före tävlingen tillsammans med anmälningsavgiften. För 
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SM gäller anmälningstid annonserad av arrangören. 

För förare som tävlar för draghundsklubb ska vid anmälan till dragprov även fö-
rarens SBK-tillhörighet anges.

För att en tävling skall vara meriterande, skall SBK klubb vara medarrangör. 

5. Redovisning av prov
Hundar som deltar i meritieringsprov redovisas på fastställd resultatlista. Resultat-
listan ska godkännas och undertecknas av domare/domarna samt inom 8 dagar 
insändas till SBKs förbundskansli.

Uppenbart åsidosättande av här fastställda regler för redovisning av resultat kan 
medföra att sådan försumlig arrangör ej ges tillstånd att anordna prov eller tävling 
under de närmast två följande åren.

6. Domare 
Domare auktoriseras av SBKs förbundsstyrelse. 

Domare som dömer meriteringsprov enligt regelverket för Dragprov – nordisk stil 
ska vara auktoriserad av SBK samt inneha medlemskap i SBK.

Dessa utses av arrangören. 

Minst en (1) domare bedömer meriteringstävling och minst två (2) vid mäster-
skapstävlingar.

Domaren vid det aktuella tävlingstillfället, avgör vad som är en bra prestation vid 
aktuell målgång av den som segrar i respektive grupp och klass. 

7. Tävlingsledare
Tävlingsledare är ansvarig för att, vad gäller dragprov, reglerna för intyg följs.

8. Villkor och fordringar för deltagande

Förare
För meritering enligt dessa regler ska förare bosatt i Sverige, vara medlem i SBK. 
Förare bosatt utom Sverige ska vara medlem i organisation erkänd av SKK. 

Grönt kort är obligatoriskt för i Sverige bosatta förare.

Lydnadsprotokollet bedömt och undertecknat av domare av minst II:a klass, skall 
uppvisas för arrangör vid varje tävlingstillfälle, på samma sätt som vaccination, 
medlemskort; genomförd MH eller liknande. 

Hund/ar
a) Hunden skall deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som 
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tävlar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.

Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svensk-
ägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer. 

För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblan-
ketten till provet. I de fall ovanstående 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. 

9. Allmänt om dragprovsmeritering
För meritering gäller minst bansträckning 10 km vid draghundstävling

Dragprovsmeritering sker i grupperna A, B, resp. C 

A = Stående fågelhundar

B = Renrasiga hundar utom stående fågelhundar, Dobermann och Siberian husky

C = Dobermann och Siberian husky

Tre (3) Certifikat krävs för att kunna bli Dragprovschampion därav 
kan ett (1) vara i linkörning

Herrar – banlängd minst 10 km

a) H17    

b) H21  

c) H45

Damer – banlängd minst 10 km

e) D17     

f) D21

g) D45
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Draglast och utrustning

Utrustning

Pulkan ska vara:

•	 Fästad i selen med två stadiga skaklar så att det är omöjligt för pulkan att 
köra över en inselad hund.

•	 Konstruerad så att framändan på skidorna går mellan skaklarna och inte ut-
gör någon risk för skador på hund.

•	 Försedd med möjligheter att säkert fästa lasten.

•	 Försedd med lina med expanderande del.

•	 Pulkans totala vikt ska vara:
        dragvikt ska utgöras av hundens vikt (justeras uppåt till närmaste helt kg) 
        A x 0,7 B och C x 0,5. Pulkavikten justeras uppåt till närmaste halvkilo.

•	 Lasten består av pulka, skaklar, selar, linor och tilläggsvikter.

•	 Den tävlande ska själv förse pulkan med tilläggsvikt.

•	 Linan ska vara fäst vid föraren med ett midjebälte som är minst 7 cm vid rygg-
raden. Bältet ska ha en öppen krok eller en panikhake för att föraren enkelt 
ska kunna lossa linan.

•	 Endast längdskidor utan stålkanter eller vassa spetsar och som inte kan vara 
farliga för hunden får användas.

•	 Utrustningen ska finnas tillgänglig för inspektion av funktionärer, både före 
och efter ett heat samt för kontroll av pulkavikten efter heatet.

•	 Alla deltagare är ansvariga för att deras utrustning är i enlighet med dessa 
regler.

10. Krav för deltagande 
Dragprov är öppet för hund som uppfyller krav på godkänt lydnadsprov och har 
genomgått mentalbeskrivning samt enligt villkoren i p.8 äger rätt att delta i drag-
hundstävling. 

11. Lydnadsprov
Lydnadsprovet för draghund skall avläggas med lägst medelbetyg 7 för momenten i 
Akl. (Undantaget framförgående, apportering och hopp). Eller uppnått medelbetyg 
7 vid officiellt bruksprov, eller lydnadsprov för Patrullhund eller vid lydnadsprov 
erhållit 1:a pris får tillgodoräkna sig detta som fullgjort lydnadsprov för draghund.

12. Mentalbeskrivning
Mentalbeskrivning fullgörs enligt ”Bestämmelser för mentalbeskrivning”. 
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13. Intyg
Lydnadsprov och mentalbeskrivning ska vara genomförda före tävling, som ska 
räknas som del av dragprov. Intyg på godkänt lydnadsprov och genomgången men-
talbeskrivning ska uppvisas för arrangören. Hund, för vilken fullständiga uppgif-
ter i här nämnt avseende saknas, äger ej rätt att delta i dragprov.

14. Dragprovskvalifikation
Hund som avlagt godkänt lydnadsprov och genomgått mentalbeskrivning erhål-
ler följande meriter och beteckning vid draghundstävling med pulka respektive i 
linkörning:

a) Dragprovschampion
Tre (3) certifikat krävs för att bli dragprovschampion varav ett (1) certifikat kan 
vara i linkörning

b) Certifikat
Prestationen för certifikat bedöms av domaren/domarna. Bedöms segraren i klas-
sen och gruppen vara värd certifikat, får hund i efterföljande ekipage inom 10% av 
segrartiden, uppräknat till hel minut, också certifikat. 

Alla hundar ingående i gruppen beräknas i segrartiden.

c) Godkänd som draghund (DRH II)
Bedöms segraren i klassen och gruppen vara värd certifikat får hund i efterföljande 
ekipage inom 20% av segrartiden, uppräknat till hel minut, beteckningen God-
känd som draghund (DRH II)

15. Avstängning av hund  

a) Övrigt olämpligt uppträdande
Hund som vid något tillfälle under provet uppträder olämpligt t ex förföljer vilt ute-
sluts från vidare tävlan i provet. Sådant beslut fattas av domare i den klass hunden 
deltar samt införs på resultatlistan och domarprotokollet. Anmälan om avstängning 
ska omgående insändas till SBKs förbundskansli genom arrangörens försorg. SBKs 
förbundsstyrelse äger rätt att avstänga hund för längre eller kortare tid.


