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KENNELKLUBBENS ALLMÄNNA REGLER FÖR VALLHUNDSPROV
Godkända i Kennelklubbens fullmäktigesammanträde 30.11.2008. Träder i kraft 1.5.2009.
1. ALLMÄNT
I denna del definieras alla vallprov angående Kennelklubbens godkända allmänna regler och bestämmelser. Den allmänna regeldelen följer alltid den enskilda vallprovs modellens detaljerade
regler och provdirektiv. I tillägg till vallprovs reglerna gäller Kennelklubbens allmänna regler och
direktiv för prov och tävlingar.
2. VALLPROVETS ÄNDAMÅL
Vallprovets ändamål är att få fram hundarnas vallningsegenskaper för avel och arbetsbruk samt
testa förarens skicklighet att skola hunden för givande vallningsuppgifter.
3. JÄVIGHET
För tillfället gällande allmänna jävighetsregler enligt Kennelklubben.
4. ANHÅLLAN OM VALLPROV
4.1 Anhållan om vallprov samt organisationansvarig
Verkställande av vallprov anhålles av ifrågavarande förening, som bör vara Kennelklubbens medlem. Genomförandet av vallproven handhas av föreningens utnämnda provkommision.
4.2 Ansöknings termin
Vallproven bör anhållas av Finska Kennelklubben innom de av förbundet bestämda regler för
anmälan.
4.3 Ansökans innehåll
Vallprovsansökan bör innehålla den arrangerade föreningens namn, provets namn och nature,
begränsningar i deltagande, deltagnings företräde, datum och plats för provet ifråga, deltagaravgiftens storlek samt till vem och när anmälningen skall göras och när deltagaravgiften skall
betalas, till följande uppgifter samtyckta personer, överdomare och dennes suppleant samt ansvarig funktionär och kommitens ordförande. Om ansökningen görs med begränsningar i deltagarantalet bör man följa Finska Kennelklubbens regler angående begränsningar.
4.4 Ansökning
Ansökningen bör adresseras till styrelsen i det kenneldistrikt där provet arrangeras.
4.5 Provets anmälning/meddelande
Kenneldistrikten eller rasföreningarna meddelar om godkända prov inom utsatt tid enligt Finska
Kennelklubbens regler i tidningen Koiramme/Våra hundar.
5 ARRANGEMANGSLOVETS BEVILJANDE
Dessa regler efterföljes av FCI:s, Kennelklubbens styrelse och distriktens godkända vallningsprov. FCI godkänner internationella prov. Kennelklubbens styrelse godkänner nationella mästerskapstävlingar, deras uttagningsprov och landskapstävlingar. Distrikten beviljar allmänna och
medlemmar emellan arrangerade prov.
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6. ANNULERING ELLER FLYTTNING AV PROV- OCH TÄVLINGSTIDPUNKT
För tillfället gällande Kennelklubbens allmänna regler om flyttning och annulering av prov och
tävlingar är gällande.
7. BEGRÄNSNINGAR ANGÅENDE DELTAGANDET
I provet får icke deltaga:
− sjuk hund
− dräktig tik 30 dygn före och 42 dygn efter nedkomsten
− hund som inte uppfyller Kennelklubbens i kraft varande bestämmelser om vaccinering eller identitesmärkning
− hund som inte uppfyller Kennelklubbens antidopningskrav.
Ansvarig funktionär eller överdomaren granskar deltagar rättigheten
8. PROVENS RESULTAT
Provens granskning och meddelande
Överdomaren bör sända granskade och bekräftade protokoll inom 1 vecka till provets
tillståndsgivare, som vidarebefordrar dem till Kennelklubbens och rasföreningarna.
9. MENINGSKILJAKTIGHETER OCH KLAGOMÅL
Domarens syn och bedömmning enligt reglerna kan icke överklagas. Vid proven och tävlingarna
uppkomna meningsskiljaktigheter avgörs enligt Finska Kennelklubbens gällande ändringskrav
regler.
10. REGELÄNDRINGAR
Ändringar till dessa regler görs av Kennelklubbens fullmäktiges sammanträde på framförande av
prov- och tävlingskommiten.

–3–

VALLPROVS REGLER FÖR AUSTRALISK KELPIE OCH BORDER
COLLIE
Godkänt i Kennelklubbens fullmäktigesammanträde 30.11.2008
Träder i kraft 1.5.2009.
1. ALLMÄNT
Dessa regler gäller för vallprovens (får) regler och förordningar. Proven är rastypiska för border
collie och Australisk kelpie. För proven och dess regler samt förordningar ansvarar Finlands Border Collie och Australisk Kelpie r.f. , nedannämnda SBCAK.
2. DELTAGARRÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
I proven får deltaga border collie och australisk kelpie samt de raser, som Kennelklubben har gett
provrättigheter till på förslag av SBCAK:s styrelse. I proven deltagande hund bör vara upptagen i
Kennelklubbens godkända hundregister.
En enskild hund (ej border collie eller australisk kelpie) eller i Kennelförbundets FIX:register
upptagen hund får provrättigheter, efter att ha fått godkänt vid genomförandet av vallningsförprovet. SBCAK fastställer vallningsförprovet, dess utförande och personerna som har rättigheter
att bedömma. Godkänd hund i förprovet får som bevis ett protokoll som ägaren är ansvarig att
uppvisa när hunden anmäls till ett officiellt vallningsprov. När fem (5) hundar av samma ras har
godkänts i förprov kan ansökan för permanenta tävlingsrättigheter ansökas.
Tävlingskommiten har rätt att begränsa deltagar antalet enligt gällande förordningar, om tävlingsarrangemanget så kräver. Hundägarna meddelas om deltagandet senast vid an-mälningstidens
utgång.
3. ANSÖKNINGSLOV FÖR TÄVLING
Beviljande av ansökningslov för tävlingar görs av SBCAK rf. Förening som ansöker om tävling
bör vara Kennelklubbens medlem. Den arrangerande föreningen skickar tävlings ansökan, med
SBCAK:s godkännande till det distrikts styrelse där tävlingarna arrangeras. Tävlingarna arrangeras enligt dessa tävlings föreskrifter.
4. DOMARNA
Överdomare
Tävlingarna övervakas av Kennelklubbens godkända överdomare, som bör vara Kennelklubbens
och SBCAK:s medlem.
Bedömmnings domare
Domarna bör vara av Kennelklubbens godkända överdomare. Vid användandet av utländska domare bör tävlingen övervakas av en av Kennelklubbens godkänd överdomare. Utländska domares
bedömningsrätt och medlemsrätt granskas av SBCAK.
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5. ANMÄLNING TILL PROV SAMT DELTAGARAVGIFT
Anmälning
Anmälning till provet sker inom utsatt anmälningstid skriftligt eller på de sätt som arrangören
meddelar. Vid anmälning bör det framgå av arrangören bestämd information. På provsplatsen bör
deltagaren anmäla sig till arrangören senast en halv timme före den anmälda provsklassens starttid. Deltagare som ej inom utsatt tid anmält sig till arrangören vid provsplatsen, kan avstängas
från provet. Registrerings- och vaccineringsbevis bör uppvisas vid anmälan till ar-rangören på
provsplatsen.
Deltagaravgift
Provsarrangören bestämmer deltagaravgiften. Om de vid anmälningstillfället givna uppgifterna är
felaktiga eller bristfälliga, kan hunden förbjudas deltagarrättigheten till den anmälda provet. I ett
sådant fall återbetalas inte deltagaravgiften. Deltagaravgiften återbetalas ej om anmäld hund
uteblir från tävling ej heller om provens ansvariga domare förbjuder hunden att deltaga. Deltagaravgiften återbetalas om provens ansvariga domare återkallar tävlingen eller någon klass av provet av skäl som inte härör sig från deltagarna. Deltagaravgiften återbetalas även om deltagare
uppvisar läkarintyg (hund eller egen) senast tre dagar efter provet.
6. HUNDÄGARENS ANSVAR
I och med anmälan förbinder sig hundföraren frivilligt att följa tävlingsreglerna och
-förordningarna. För hundföraren gäller i tävlingar de lagar och förordningar, som stadgas i lag.
Föraren bör behärska sin hund, så att den inte föranleder skada åt någon annan eller åt hundföraren själv. Vad gäller de vallade djuren bör iaktagas speciellt stor omsårg.
7. PROVSKLASSER, PRISER OCH PRESTATIONER
Klass-I
För hundar som fyllt 10 månader.
Klass-II
För hundar som erhållit första klass skolnings erkännande och är minst 10 månader.
Klass-III
För hundar som har erhållit andra klass skolnings erkännande och är minst 15 månader.
För hundar som har erhållit i sin klass tre gånger 1 pris, har dock rätt att tävla i sin klass till årets
slut. Skolningserkännandet upptecknas i en tävlingsbok.
Poänggränser till Klass-I och -II:
85–100 poäng 1:a pris
70–84 poäng 2:a pris
50–69 poäng 3:a pris
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Poänggränser till Klass-III:
när max poäng är 100:
85–100 poäng 1:a pris
70–84 poäng 2:a pris
50–69 poäng 3:a pris

när max poäng är 110:
85–110 poäng 1:a pris
70–84 poäng 2:a pris
50–69 poäng 3:a pris

när max poäng är 160
135–160 poäng 1:a pris
110–134 poäng 2:a pris
80–109 poäng 3:a pris
Skolningserkännande PAIM och PPR1
Skolningserkännande utdelas i varje klass ifall att hunden erhållit minst andra pris. I tillägg krävs
att erhållna poäng till minst hälften innehåller så kallade hämt-poäng (hämtning = utgång + upptag + framdrivning)
Klass-I skolningserkännande är PAIM1
Klass-II skolningserkännande är PAIM2
Klass-III skolningserkännande är PAIM3
När hunden har godkänt utfört 1-klass får den märket PPR1. För ett godkänt resultat krävs 50
poäng och i tillägg krävs att de erhållna poängen innehåller minst hälften av hämt poängen.Vid
erhållande av PPR1 märket bör hunden ha godkännt bett och hunden bör ha normala testiklar,
vilket konstateras av veterinär utskrivet intyg. För en hund i FIX-registret noteras inte resultaten i
tävlingsprotokollen och den kan inte därmed få PPR1 märket.
Vall Championatet
Finskt vallchampionat (FI PVA) ges åt en hund då den har erhållit tre stycken första pris i vallprovens högsta klass av två olika domare och den har fått minst bedömningen H (Hyvä) i utställning vid 15 mån ålder.
En hund i FIX-registret kan ej erhålla championatet.
En utländsk hund erhåller Finlands vallchampionat, om den har sitt eget lands vallchampionat
och erhåller första pris i högsta klassen i Finland.
Representantuppgifter
En hund registrerad i FIX-registret kan inte delta i internationella-, distrikts- eller Finska Mästarskaps tävlingar ej heller väljas till Kennelklubbens representationslag.
8. BEDÖMNING AV HUNDEN
Domaren bedömmer hunden självständigt, I punkt 7 klargörs poäng och placering. Vid
bedömningen minskas poängen från maximipoängtalet och det erhållna poängtalet fast-ställer den
slutliga placeringen.
9. SPECIALINSTRUKTIONER
Bedömningen, överdomaren, domaren, tävlingskommiten och hundförarens uppgift bes-täms
ingående i Kennelförklubbens godkända speciella förordningar.
10. ÄNDRINGAR TILL REGLER
Ändringar till dessa regler godkännas av Kennelklubbens fullmäktiges sammanträde på
framförande av SBCAK rf.
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VALLPROVENS BEDÖMNING-, VERKSAMHET- OCH
TOLKNINGSFÖRORDNINGAR
Godkänd 5.8.2008. I kraft f.o.m. 1.5.2009.
1. ANORDNANDE AV PROVEN
Finlands Border Collie och Australisk Kelpie r.f. (nedannämnda SBCAK) anordnar proven eller
den förening som SBCAK har gett rättigheterna till att anordna proven. För varje prov görs ett
protokoll, vari antecknas alla som i provet har deltagit även underkända.
PROVBESTÄMNING
1 RÄTT ATT DELTAGA
Hunden bör vara id-märkt samt vaccinerad enligt direktiv av Kennelklubben. Utländska hundar med förare deltar direkt i den klass som de i sitt hemland är berättigade till. Rätt att deltaga i en viss klass bör framföras till provkommiten vid anmälning.
I proven deltar alla med deltagarrättigheter.
Den allmänna regeln vid vallprov är att fårens ägare får delta i provet. Ägaren startar som första i sin klass (med undantag av i efterhand anmälda, som alltid börjar som första).
2 FÖRARENS SKYLDIGHETER
a) Före utförandet måste föraren anmäla sig till provets sekreterare och samtidigt bör vaccineringsbevis och id-märket framvisas. Föraren får hjälpa till vid kontroll av id-märket.
b) Tävlande får ej beträda banan innan det föregående ekipaget har avslutat.
c) Föraren och hunden skall gå direkt till startstolpen på banan.
d) Löptik startar på lottad plats men skall hållas från tävlingsområdet före och efter egen
start. Föraren får dock förberedas på normalt sätt före sin start, t ex han/hon får ta tiken att
titta var fåren kommer ifrån vid hämtningen mm.
3 FÖRARENS RÄTTIGHETER
a) Innan domaren ger klartecken för start har föraren rätt att begära en ny flock, om hon/han
anser att djuren blivit stressade. Domaren avgör.
b) Föraren har rätt att när som helst själv avbryta sitt tävlande och får då ej tillgodoräkna sig
några poäng.
c) En försenad deltagare kan tas med i provet ifall det är möjligt för arrangören. Tävlingsledningen avgör.
4 TIDTAGNING
a) Tidtagningen påbörjas när hunden lämnar föraren för utgånget och avslutas när sista momentet är genomfört.
b) Maxtiden är 15 min eller annan av domaren angiven tid (ingen maxtid på Klass-I)
5 DISKVALIFICERING ELLER PÅFÖLJD
a) Domaren har rätt att diskvalificera ekipaget:
• Om hunden tappar kontroll över flocken och/eller flocken går utanför banans gränser.
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•

b)

c)
d)
e)

Om enstaka djur tappas – domaren måste dock ta hänsyn till situationer som kan
uppstå på grund av djur med onormalt beteende.
• Om moment hoppas över eller tas i fel ordning.
Domaren skall diskvalificera ekipaget:
• Vid omotiverad bitning eller om djuren på annat sätt stressas av ekipaget på olämpligt
sätt.
• Om föraren gjort sig skyldig till olämplig bestraffning av hunden, eller i övrigt
uppträtt olämpligt på banan och/eller tävlingsområdet.
• Om föraren ej uppfyller sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser.
Det är förbjudet att aga hund.
Domaren skall diskvalificera ekipaget om hunden är sjuk, skadad eller av annan orsak ej
utan fara för sin hälsa kan deltaga.
Hjälp utifrån kan medföra diskvalificering.

6 AVSTÄNGNING / TÄVLINGSFÖRBUD
• Om föraren under prov uppträder otillbörligt eller att hans hund beter sig obehärskat kan
ekipaget diskvalificeras och om förseelsen är grav kan tävlingsförbud givas. Beslutet att
avstänga ett ekipage görs av överdomaren. Möjligt tävlingsförbud gör provets överdomare. fasställande av tävlingsförbudet görs av Kennelklubbens disciplinsnämnd.
Om föraren inte godkänner överdomarens beslut har han rätt att besvära sig enligt allmän
besvärsrätt.
• Hund som på prov blir diskvalificerad på grund av aggressiv bitning eller brutal djurhantering tre (3) gånger under en och samma tävlingssäsong blir avstängd. Tävlingsförbudet
inträder med omedelbar verkan resten av säsongen. Det åligger ägaren/föraren av
tävlingsstoppad hund att dra tillbaka alla ev.anmälningar till kommande tävlingar.
7 FÖRPROV
Tävlingsrättigheter för FIX-registrerade hundar samt andra hundraser än bordercollie och australisk kelpie erhålles med godkänt utförande av ett förprov. Förprovet, dess genomförande
och personer som kan bedömma dessa besluter SBCAK. Förprovet är ett aningen lättare klass
I bana. Förprovets resultat är inofficiellt och berättigar inte till något annat än att deltaga i ett
officielt prov. Förprovet kan hållas i samband med det officiella provet , som ett helt skilt, om
det kan göras utan att störa de officiella.

BANREGLER
Vallhundstävlingar består av ett antal olika moment som testar hundens förmåga att, i samarbete
med föraren, hantera djur effektivt, kontrollerat och med ett minimum av stress. Detta skall se
inom en föreskriven tid, förutom klass I, var man tar ingen tid.
Varje moment ska ses som en uppgift, som ekipaget är satt att lösa. Klarar man uppgiften skall en
bedömning ske. Om ekipaget inte löser uppgiften får den tävlande ej gå vidare till nästa moment.
Det tävlande ekipaget avbryts, men poängen fram till dess får behållas. Moment som hoppas över
eller tas i fel ordning mefför diskvalificering.
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Reglerna (vänstra spalten), definierar uppgiften (momentet) samt föreskriver ekipagets agerande.
Reglerna skall följas, annars diskvalificeras ekipaget. Bedömningen går ut på att se hur nära idealet (högra spalten i regelförklaringen) djuren tas runt banan. Poäng dras för avvikelser från detta
ideal. Hunden skall valla djuren på ett effektivt sätt den kortaste vägen, i ett lugnt och jämnt tempo, runt banan utan att korsa djurens väg. Stor vikt läggs vid god djurhantering. Kommando medför inga poängavdrag, undantaget under hundens utgång i hämtningsmomentet, där stödkommando ger avdrag.
Det är resultatet av arbetets helhet som bedöms, även hundens och förarens sätt att hantera djuren
i olika situationer tas i beaktning när domaren gör sin bedömning. Den tävlandes skyldighet är att
på ett tydligt sätt visa upp sin och sin hunds förmåga att utföra de olika uppgifterna på banan.

REGLER
HÄMTNING (ALLA KLASSER)
Djuren skall hämtas från utställningsplatsen till
föraren, som står vid startstolpen under hela momentet.

IDEAL
HÄMTNING
Hämtningsmomentet består av tre delar (utgång,
upptag och framdrivning) som bedöms var för sig.
A) UTGÅNG
Hunden skall vara placerad nära föraren och på
dennes kommando, genom ett effektivt vägval,
snabbt och målmedvetet förflytta sig till balanspunkten av flocken, utan att vare sig störa eller
tappa kontakten med djuren. Föraren väljer om han
vill skicka hunden vänster eller höger.
B)UPPTAG

Hunden skall lugnt och bestämt ta kontroll över
flocken och ge djuren tid att vända upp i drivningsriktningen. Med ett avvägt tryck skall drivningen påbörjas i riktning mot föraren eller eventuell framdrivningsgrind.
C)FRAMDRIVNING

Flocken drivs väl samlad i ett lugnt och jämnt
tempo, utan att avvika från den ideala linjen mot
föraren via eventuell framdrivningsgrind. Flocken
drivs slutligen runt startstolpen och riktas mot
följande grindgenomgång.
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REGLER

IDEAL

DUBBELHÄMT (ALTERNATIV I KLASS III)
Två flockar hämtas från respektive
utställningsplats till föraren, som står vid
startstolpen under hela momentet.

DUBBELHÄMT
Utgång 1: Höger eller vänster bestäms av
tävlingsledningen. Djuren drivs kortaste vägen till
och genom framdrivningsgrinden. När hunden är i
jämnhöjd med dubbelhämtstolpen skickas hunden i
motsatt riktning i förhållande till första hämtet att
hämta den andra flocken. Utgång 2: Andra flocken
drivs kortaste vägen till och genom framdrivningsgrinden. När flockarna är jämnhöjd med
varandra återsamlas de på framdrivningslinjen och
drivs sedan samlade till förarenoch runt startstolpen
och riktas mot följande grindgenomgång. I övrigt
gäller samma ideal som hämtning (se ovan).

FÖSNING OCH DRIVNING (KLASS I)
Fåren drivs runt banan. Drivning börjar med
fösning mot och genom första grindöppning.

FÖSNING OCH DRIVNING
Flocken skall röra sig lugnt och utan tecken på
stress under hela drivningsmomentet. Hunden föser
och driver djuren effektivt, i ett lugnt och jämnt
tempo. Hunden skall balansera och hålla flocken
väl samlad och går till rätt direktion. I fösningen
mot första grindöppning skall föraren befinna sig i
en sådan position att endast hunden påverkar djuren. Efter första grindöppningen får föraren befinna
sig var han själv vill. Alla djur skall gå genom
grindhålet. Hund och förare behöver ej gå genom.

FÖSNING OCH DRIVNING (KLASS II)
Hunden föser fåren från startstolpen mot och
sedan igenom/förbi ett hinder bestående av två
grindar. Hunden skall fösa och driva fåren runt
banan var är två grindpar.

FÖSNING OCH DRIVNING
Hunden skall hålla flocken väl samlad och fösa
djuren den kortaste vägen i ett lugnt och jämt tempo mot och genom grindöppning. Genast efter
grindöppning vänds flocken mot nästa grindöppning och till slut mot fållan. Mellan startstolpen
och den andra grindöppningen skall hunden fösa
djuren så att föraren inte påverkar djuren. Vid sista
delen är förarens plats valfritt.

FRÅNDRIVNING (KLASS III)
Djuren skall från föraren drivas runt en triangelbana markerad med två grindpar. Efter passerandet av sista grinden tas flocken till nästa moment.
Under momentet står föraren vid startstolpen.

FRÅNDRIVNING
Hunden dirigeras så att den förflyttar djuren, väl
samlade, effektivt och i ett lugnt och jämnt tempo,
den kortaste vägen, mot och genom grindöppningarna och till nästa moment. Under momentet står
föraren vid startstolpen.

DELNING/SINGLING (KLASS II OCH III)
I delningsringen skall ett antal förutbestämda djur
skiljas från flocken och hållas under kontroll.
Klass II är utan delningsring, sker på anvisad
plats.

DELNING/SINGLING
Föraren och hund skall i effektivt samarbete finna
en delningsposition. Hunden delar på första
försöket och håller dom anvisade djuren under
kontroll utan att föraren påverkar djuren.
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REGLER

IDEAL

SORTERING (ALTERNATIV I KLASS III)
Ett antal omärkta får skall sorteras bort från de
märkta i delningsringen.

SORTERING
Hunden och föraren ska placera sig på var sin sida
om flocken och låta omärkta får lämna flocken.
Föraren skall sträva efter att dela av alla djuren i
samma riktning. Hunden och föraren håller sig till
de sidor om fåren som de intog när första omärkta
fåret (fåren) sorterades bort. Det är hundens uppgift
att komma in och stoppa märkta får och låta
omärkta passera. Hunden skall hela tiden ha sitt
fokus på gruppen med märkta får. Föraren får vid
behov lov att driva bort de bortsorterade omärkta
djuren.

FÅLLA IN (ALLA KLASSER)
Föraren öppnar grinden. Djuren drivs in i fållan.
När alla djur är inne stänger föraren grinden.

FÅLLA IN
Föraren öppnar grinden och stannar vid dess ytterände. Ev. rep får användas i hela sin längd. Ekipaget samarbetar för att få fåren i en sån position att
hunden kan driva fåren inne i fållan på första
försöket. I klass I är ingen rep i grindöppningen.

FÅLLA UT (KLASS I)
Föraren släpper in hunden som går in i fållan och
driver ut djuren.

FÅLLA UT
Föraren släpper in hunden i fållan och stänger
grinden. Hunden skall stannas inne i fållan. Därefter kommenderas hunden runt flocken för att ta
djuren mot föraren. Föraren öppnar grinden helt
och hunden driver ut flocken lugnt och samlat. När
alla djur är ute stänger föraren grinden och hunden
tar kontroll över flocken.
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REGLER

IDEAL

ALTERNATIVA NÄRARBETSMOMENT
(KLASS II OCH III)
Om tävlingsarrangören anser att den normala
fållan inte är ett bra moment på den aktuella
tävlingsplatsen p.g.a att fåren är för lätta eller
svåra kan arrangören i samråd med domaren välja
ett av följande moment att ersätta fållan:
FÅLLA UTAN GRIND
Djuren drivs in i fållan.

FÅLLA UTAN GRIND
Föraren håller sig till den sida han/hon valt när
fållan påbörjas. Föraren får röra sig fritt på sin sida
av fållan. Ekipaget samarbetar för att få fåren i en
sån position att hunden kan driva in djuren i fållan
på första försöket. Ingen 2 m rep.

RÄNNA
Djuren drivs genom rännan.

RÄNNA
Föraren håller sig till den sida han/hon valt när
rännan påbörjas. Föraren får röra sig fritt på sin
sida av rännan. Ekipaget samarbetar för att få fåren
i en sån position att hunden kan driva genom djuren på första försöket. När alla djur passerat rännan
är momentet slut. Hunden behöver ej gå genom
rännan.

MALTESERKORS
Om djuren är mycket svårdelade kan momenten
fålla OCH delning bytas ut mot Malteserkors.
Djuren körs igenom maltesekors två gånger som
man kan se i bilden.

MALTESERKORS
Korset bedöms i två delar med vardera 10 poäng.
Korset byggs av 8 st 2 meters grindar. Genomgångarna (rännorna) ska vara raka inte trattformade.
Rännorna ska ha en bredd av 1–1,5 meter. När
fåren är på väg mot korset ställer sig föraren på den
sida av den första öppningen som är förutbestämd
av domaren/tävlingsledaren. Föraren får röra sig
fritt på sin sida men får inte hjälpa hunden på hundens sida. Alla fåren måste gå rakt igenom rännan.
Om får går förbi öppningen eller smiter ut genom
sidogången måste man börja om med alla fåren.
Föraren och hunden får lov att följa med fåren på
utsidan av korset när fåren går igenom rännan för
att se till att fåren inte smiter ut genom sidogången.
När fåren gått igenom ränna 1 skickas hunden för
att vända fåren mot nästa ränna. Emellantid flyttar
föraren till ny plats, var han/hon hjälper hunden ta
fåren till andra ränna. När alla får har gått igenom
den andra rännan är momentet slut. Om fåren
smiter förbi andra rännan, börjar man om vid den
andra rännan. Man behöver inte göra den första
rännan om.
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Malteserkors
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POÄNGEN OCH MÅTTEN
KLASS I

Hämtning
Utgång
Upptag
Framdrivning
Fösning
Drivning
Fålla in
Fålla ut
Summa

minst 100 m
20 p
10 p
20 p
10 p 100 m, genom grind, öppning 7 m
20 p 200 m, genom grind, öppning 2 m
10 p Rund fålla, byggd av 8 tvåmetergrindar
10 p
100 p

KLASS II

Hämtning
Utgång
Upptag
Framdrivning
Fösning
Drivning
Fålla in eller alt.
Delning
Summa

minst 150 m
20 p
10 p
20 p Framdrivningsgrind, öppning 7 m
20 p
10 p
10 p
10 p
100 p

Ca 200 m genom 2 grindar, öppning 7 m.
Ca 100 m, mot fålla
3 m djup, 2 m bred med ett 2 m rep i grinden
Ei jakoympyrää vaan paikka osoitetaan

KLASS III

Hämtning
Utgång
Upptag
Framdrivning
Fråndrivning
Delning/singling
Fålla in eller alt.
Summa

minst 200–400 m eller anpassas efter förutsättningarna
20 p
10 p
20 p Framdrivningsgrind, öppning 7 m
30 p Triangel, ca 300 m genom 2 grindar, öppning 7 m
10 p Delningsring 36 m i diameter
10 p 3 m djup, 2 m bred med ett 2 m rep i grinden
100 p

Grindarna är 2 m bred. Grindarna plaseras pararellt så att det blir antingen 2m el. 7m mellan dem
enligt vilken klass det gäller. Framdrivningsgrindarna plaseras så att de är halvvägs till hämtet
men på förarens halva sida. T.ex. om hämtet är 150 m plaseras grindarna ung. 70 m från stolpen
där föraren står.
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ALTERNATIV SVÅRIGHETER TILL KLASS III
Hämtning
Utgång
Upptag
Framdrivning
Fråndrivning
Delding
Fålla in
Singling
Summa

Anpassas efter förutsättningarna
20 p
10 p
20 p Framdrivningsgrind, öppning 7 m
30 p
10 p
10 p
10 p
110 p

Triangel, ca 450 m, genom 2 grindar, öppning 7 m
Delningsring 36 m i diameter
3 m djup, 2 m bred med ett 2 m rep i grinden
Delningsring 36 m i diameter

ALTERNATIV SVÅRIGHETER TILL KLASS III
Hämtning
Utgång 1
Upptag 1
Framdrivning 1
Utgång 2
Upptag 2
Framdrivning 2
Fråndrivning
Delning
Fålla in eller alt.
Summa

Anpassas efter förutsättningarna
20 p
10 p
20 p Framdrivningsgrind, öppning 7−9 m
20 p
10 p
20 p Framdrivningsgrind, öppning 7−9 m
30 p Triangel, ca 450 m genom 2 grindar, öppning 7−9 m
20 p Delningsring 36 m i diameter
10 p 3 m djup, 2 m bred med ett 2 m rep i grinden
160 p

Om flere deltagare får till samma slutpoäng, bedöms ordningen enligt de sammanlagda
hämtningspoängen. Om också dessa poäng är lika jämförs först utgång sedan upptag och därefter
framdrivningens poäng. Efters dessa jämförs de andra momenten i den ordning de gjorts. Om
deltagarna har samma poäng i alla moment blir platsen delad.
8 ÄNDRINGAR I REGLER
Ändrigar i dessa regler görs av SBCAK och godkänns av Kennelklubbens Prov- och Tävlingskommite.
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BANSKISSER

Klass I
2m

7m

2m

Utställning

2m
2m
Fösning
Ca 100 m

2m

Drivning ca. 200 m,

Fålla
8 st 2 m grindar

Startstolpen
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Klass III
2m

7m

2m

Utställning
2m

7m

2m

2m
Fråndrivning,
triangel
ca 300 m

7m
2m

Fålla
3 m djup, 2 m bred
rep 2 m

Alternativ f ålla

Fålla utan grind

Startstolp
Delningsring Ø36m

Ränna

