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REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH)
Dessa regler ersätter tidigare KARH-regler

1. SYFTET MED PROVEN
Syftet med björnhundsproven är att klarlägga hundarnas anlag för björnjakt till gagn för aveln och björnjakten samt
att testa hundarna så, att de vid behov kan användas av myndigheterna som hjälp vid elimineringen av sårade eller
störda björnar.

2. PROVTILLSTÅND
Dessa regler tillämpas på anlagsprov för björnhundar, beviljade av Kennelklubben och kenneldistriktet.

3. ANORDNANDE AV PROV
Kenneldistriktet står som arrangör för provet. För arrangemangen står en provbestyrelse/förening, som distriktet
valt.

4. RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta har hundar, som uppfyller Finska Kennelklubbens fordring på registrering, id-märkning och
vaccination.
Hundens ålder minst 9 mån gammal.
Dräktig tik får inte delta 30 dygn före beräknad valpning och 42 dygn efter densamma. Överdomaren skall granska
hundens rätt att delta.
Hund, som redan har gått ett prov med godkänt, kan inte delta flera gånger under samma säsong.

5. ANMÄLAN
Anmälan till provet görs till en utsedd överdomare innan bedömningen påbörjas. Anmälan görs till en utsedd
överdomare i det kenneldistrikt, inom vars område bedömningen inleds.
Ett individuellt provprotokoll och ett provprotokoll skrivs för varje anmäld hund.

6. DELTAGARAVGIFT
Kenneldistriktet eller dess arrangör kan uppbära en skälig deltagaravgift, som skall täcka de allmänna kostnaderna
för provet.

7. ÖVERDOMARE
Provet leds av en KARH överdomare, som har godkänts av Kennelklubben. Han skall vara medlem i Kennelklubben
och i en rasklubb (SPJ, SHHJ eller SLJ). Kenneldistriktet utser tillräcklig många överdomare för provsäsongen.

8. PROVDOMARE
Provdomarna bedömer hundarna i grupper om två personer, varvid den som leder gruppen skall inneha
provdomarkort för anlagsprov för björnhundar (KARH). Domarkortet beviljas av kenneldistriktet åt person, som har
giltigt provdomarkort för jakthundsprov och som har deltagit i domarkurs i anlagsprov för björnhundar.
Gruppdomaren skall delta i fortbildningskurs minst vartannat år, för att uppehålla kompetensen. Den andra domaren
kan vara provdomare för älghundsprov eller en person med erfarenhet av björnhundar. Båda domarna fyller
självständigt i sitt skogskort under provets gång. Gruppdomaren skall vara medlem i Kennelklubben eller i en
rasklubb. En KARH överdomare kan fungera som skogsdomare ensam.

8.1. Jäv

Enligt SKL-FKK:s allmänna direktiv för jäv

9. PROVMARKER
Hundens förare reserverar provmarken.
10. PROVTID
Proven kan anordnas under tiden för offentlig björnjakt (20.8 -31.10).

11. PROVKLASSER OCH BEGREPP
11.1 Provklasser
Anlagsprovet för björn är ett endagars prov, för vilket man använder förkortningen KARH.

11.2 Begrepp
Nedan finns bestämmelser om begrepp, följder och vem som tar beslut.
Avbröt
-Hundens ägare/förare avbryter mitt under provet
-Bedöms, antecknas och poängsätts
-Slutresultat och slutpoäng 0 (Underkänd)
Avbryts
-Domaren avbryter provet
-Bedöms normalt, hunden får poäng och slutresultat (Godkänd eller Underkänd)
Utesluts
-Hunden utesluts från provet
-Bedöms, antecknas och poängsätts
-Slutresultat och slutpoäng 0
Underkänns
-Hundens prestation underkänns med domarens beslut
-Ingen bedömning
-Slutresultat och slutpoäng 0

12. SKADAD HUND
Om hunden skadat sig på sådant sätt, att det inverkar på prestationsförmågan, skall provet avbrytas. Prisdomaren tar
beslutet om avbrytandet. Bedömningen och poängen som samlats innan skadan står kvar.
Hundägaren skall ta reda på var man kan få tag på dejourerande veterinär och första hjälp, så att man snabbt kan
ordna hjälp och transport åt skadade människor eller hundar.

13. ANSVARSFRÅGOR
Alla som deltar i provet är på eget ansvar. Provet arrangör ansvarar inte för möjliga skador som kan uppstå på
hunden, hundägaren, domaren eller vägvisaren.
Hundägaren ansvarar för skador som hunden åstadkommer.

14. BEDÖMNING AV HUNDEN
Domargruppen bedömer hundens prestation. Efter provet skall domargruppen per omgående avge sin bedömning av
prestationen till överdomaren.
Provprotokollen skall insändas inom en vecka efter provet.

15. GRUNDER FÖR BEDÖMNINGEN
Prestation
Sök o upptag
Skallets kvalité
Skalltid
Arbetets kvalité
Förföljande

0-5 poäng
0-5 poäng
0-10 poäng
0-5 poäng
0-5 poäng

Koefficient Maximum
7
35 p
2
10 p
1
10 p
6
30 p
3
15 p

Slutresultatet fås genom att addera poängen från varje moment. Maximum poäng är 100 p. Momenten bedöms med
hela poäng. För att få provet godkänt så krävs minst 60 poäng (KARH1).
Slutresultat: GODKÄNT, KARH1 eller UNDERKÄNT, KARH0
De specificerade bedömningsgrunderna finns i bedömningsdirektiven.

16 KONTROLL OCH INSÄNDANDE AV RESULTATEN
Överdomaren skall sända de granskade och bekräftade provprotokollet och det individuella protokollet inom en
vecka efter provet till kenneldistriktet/provprotokollgranskaren.

17 ANLAGSPROV PÅ BJÖRN I SAMBAND MED ETT VANLIGT JAKTPROV
Anlagsprovet på björn kan utföras i samband med ett allmänt jaktprov, ifall provets överdomare och prisdomare
innehar behörighet för anlagsprov på björn enligt reglerna. Ifall överdomaren för jaktprov inte har
överdomarrättighet för anlagsprov på björn skall arrangören klargöra med en annan av kenneldistriktet utsedd
överdomare, som kan verka som överdomare för anlagsprovet.
När man övergår från ett jaktprov prov till anlagsprov på björn, kan man inte gå tillbaka till jaktprov.

18. ANTIDOPING
Kennelklubbens ikraftvarande antidopningsregler följs.
19 REGELREVIDERING
Revideringsförslag, som godkänts av samtliga rasklubbars (Finska Spetsklubben SPJ, Finska Jämt- och
Gråhundsklubben SHHJ och Finska Laikaklubben SLJ) årsmöten, skall godkännas av Kennelklubbens fullmäktige.
Direktiven som hör till dessa regler godkänns av Kennelklubben på förslag av rasklubbarnas styrelser.

20. BESVÄR OCH ÄNDRINGAR
Enligt de gällande allmänna regler som Kennelklubben har godkänt.

21 TVÅNGSORSAKER
FKK:s styrelse kan av olika tvångsorsaker begränsa deltagande i prov eller ge andra speciella direktiv för
arrangemanget av prov

22. ANDAR REGLER OCH DIREKTIV
Finns i bilagan om Kennelklubbens allmänna regler och direktiv för prov och tävlingar.

23. SPECIELLA DIREKTIV
För överdomaren, domarna, provbestyrelsen, vägvisaren och hundförarens uppgifter tillämpas motsvarande direktiv
som finns i älghundsreglerna (HIRV).

BJÖRNANLAGSPROVETS BEDÖMNINGS- OCH TOLKNINGSDIREKTIV
Godkänt i Kennelklubben 18.8.2014. I kraft fr.o.m. 1.8.2015

1. PROVETS ARRANGEMAN
Provet arrangeras av kenneldistriktet. Varje provprestation är ett skilt prov över vilket uppgörs individuellt
provprotokoll och FKK:s provprotokoll. Vid provet används huvudsakligen skogskortet för älghundar.
Provet kan också genomföras i samband med björnjakten. Provet avslutas när man skjuter på björn. Man kan inte gå
provet på en skadad björn.

2. PROVOMGÅNGEN BÖRJAR
Man börjar provet på ett område där man tror att det finns björn. Eller om man konstaterar att hunden arbetar med
björn.

3. SÖK
Söket påbörjas på ett område där man tror att björnen befinner sig, man kan också släppa hunden direkt på spår. I
söket bedöms hundens skicklighet och vilja att hitta björnen. I bedömningen ska man ta i beaktande hundens
reaktion när den får vittring av björnen.
PBP används vid bedömningen. Domarna har rättighet att använda PBP.
Bedömningen påbörjas när hunden släpps på sök. Om det inte hittas någon björn så ska man ta reda på om det finns
björn eller björnspår i området. Alltså om hunden har haft möjlighet att hitta björn. Om man kan konstatera med
säkerhet att det finns björn i området, och hunden inte har hittat den, så anmärks det och provet avslutas

4. ARBETET MED BJÖRN
Man får inte bedöma ett prov där björnen befinner sig i träd eller i ide. Provet får inte heller genomföras med en
björn som är yngre än ett år.
Gruppen bör kunna lokalisera björnen med hjälp av hundens arbete.
Om björnen sträcker iväg direkt efter upptaget så bedöms hundens intresse att följa flyende björn. Man bör med
säkerhet kunna konstatera att hunden arbetar med björn. Björnarbetet består av skall (fast- och gångstånd) och
förföljande. Förföljandet kan också innehålla gångstånd. Bedömningen under en provdag består av en provomgång.
Hundens björnarbete bedöms i max. 300 min. Om provomgången inte blir fulla 300 min., så görs en anmärkning om
orsaken till ofullständig provomgång.
Hunden bedömning grundar sig på bedömningsdirektiven.
Ifall hundens prestation inte sammanfaller med någon av ifråga varande bedömningsgrunder, skall domaren sätta
den poäng som den anser relevant för den uppkomna situationen.
Om hunden tappar bort björnen under provomgången så kan man söka upp björnen med kopplad hund. Provtiden
går under tiden som man söker med kopplad hund. Arbetstid och arbetssträcka antecknas endast för en fritt
arbetande hund.
I bedömningen beaktas väder och före, björnens beteende, terrängen, skogens täthet, om det finns löv i träden,
snöförhållanden, vägnätet, vattendrag, inverkan av annat vilt, utomstående störningar mm.
Bedömningsdirektiven är tänkta för normala förhållanden.
Bedömning i mörker: Man godkänner bedömningen maximalt upp till 2 timmar i mörker, fr o m. den tidpunkt då
domarna inte längre kan fylla i skogskortet utan extraljus. Överdomaren bestämmer tidpunkten för mörker för varje
prov enskilt. Provet får inte påbörjas i mörker.
För ett godkänt resultat krävs minst 60 poäng (KARH1) och minimikravet för varje moment skall uppfyllas.

BEDÖMNINGSGRUNDER:
Sök och upptag:
0-5 poäng. Koefficient 7 och max 35 poäng.
5 p.
Björnen hittas på långt avstånd, över 0,9 km och förhållanden är krävande.
Hunden hittar björnen självständigt, genom att spåra björnen flytande. När hunden spårar björnen så korsar hunden
vägar, andra hårda ytor, mjuka myrar och vattendrag.
Hunden reder ut björnens spårvändor utan problem.
Om man inte kan bedöma hundens spårarbete t ex. av bristfällig PBP-information eller andra problem, men hunden
hittar björnen på långt avstånd i svåra förhållanden, så räknas det till hundens fördel. Vattendrag eller annat vilt stör
inte hunden.
4 p.
Björnen hittas på långt avstånd, under 0,9km förhållanden är medelmåttiga.
Hunden hittar björnen självständigt, genom att spåra björnen flytande.

Hunden reder ut björnens spårvändor utan problem.
När hunden spårar så korsar den normala terränghinder.
Om man inte kan bedöma hundens spårarbete t ex. av bristfällig PBP-information eller andra problem, men hunden
hittar björnen på långt avstånd i svåra förhållanden, så räknas det till hundens fördel. Vattendrag eller annat vilt stör
hunden något under spårarbetet.
3 p.
Hunden hittar björnen självständigt. Förhållandena är lätta. Utslaget från gruppen är över 0,4km. Vattendrag eller
annat vilt stör hunden under spårarbetet.
2 p.
Björnen hittas på nära håll, utslaget från gruppen är 0,2-0,4km. Förhållandena är lätta. Vattendrag eller annat vilt
stör hunden under spårarbetet.
1 p.
Hunden har problem att hitta björnen. Björnen hittas nära, utslaget från gruppen är under 0,2km. Förhållandena är
lätta. Vattendrag eller annat vilt stör hunden under spårarbetet.
0 p.
Hunden hittar inte björnen.
Avstånden är ungefärliga och ifall hundens prestation inte sammanfaller med någon av nedanstående
händelsebeskrivningar, skall domaren sätta den poäng som den anser relevant för den uppkomna situationen.
Söket bedöms med högst 2 p om hunden hittas med björnen i ståndskall, eller man annars konstaterar hunden arbeta
med björn.
För ett godkänt resultat krävs minst 2 p.

Skallets kvalité:
0-5poäng. Koefficient 2 och max 10 poäng.
5 p.
Hunden skallar bra. Skallet är självsäkert och man kan bedöma av skallet att hunden ser björnen. Hunden arbetar
nära björnen och fäster dess uppmärksamhet. Skallet är tätt, täckande och hörbart. Det är lätt att närma sig skallet.
4 p.
Hunden skallar bra. Skallet är inte hela tiden självsäkert och man kan bedöma av skallet att hunden inte ser björnen
hela tiden. Hunden arbetar genom att valla björnen, och fäster inte hela tiden dess uppmärksamhet. Skallet är tydligt
och hörbart.
3 p.
Hunden skallar medelmåttigt. Hundens ljud är grovt och man kan bedöma av skallet att hunden inte ser björnen hela
tiden. Hunden skäller långt ifrån björnen och fäster inte dess uppmärksamhet. Skallet och hörbarheten är
medelmåttigt.
2 p.
Skallet är nöjaktigt. Man kan bedöma av skallet att hunden inte ser björnen. Skallet är glest och har en nöjaktig
hörbarhet.
1 p.
Hundens skall är hackigt och hunden vågar inte gå nära björnen. Skallet är glest och det hörs dåligt.
0 p.
Hunden har inget skall.
För ett godkänt resultat krävs minst 3 p.

Skalltid:
Koefficient 1 och max 10 poäng.
10 p
9p
8p
7p
6p
5p
4p
3p
2p
1p
0p

skalltid minst
skalltid minst
skalltid minst
skalltid minst
skalltid minst
skalltid minst
skalltid minst
skalltid minst
skalltid minst
skalltid minst
skalltid under

180 min.
150 min.
120 min.
90 min.
60 min.
50 min.
40 min.
30 min.
20 min.
2 min.
2 min.

För ett godkänt resultat krävs minst 3 p.

Arbetets kvalité:
0-5poäng. Koefficient 6 och max 30 poäng.
5 p.
Arbetstiden är fullt 300 min. Skalltiden är minst 180 minuter. Om arbetsvägen är lång kan man minska på kravet för
skalltiden i hundens favör. Arbetsvägen minst 7 km.
Möjlighet till att ta skottillfälle på första sammanhängande (fasta) skall och från ett förnyat skall.
Man ska kunna lokalisera björnen vid provets slut. Inga kontakter under provtiden.
4 p.
Arbetstiden är över 200min. Skalltiden är minst 120 minuter. Om arbetsvägen är lång kan man minska på kravet för
skalltiden i hundens favör. Arbetsvägen minst 5km. Möjlighet till att ta skottillfälle på första sammanhängande (fast
eller gångstånd) skall och från ett förnyat skall.
Man ska kunna lokalisera björnen vid provets slut.
Några kontakter under provtiden som inte stör genomförandet av provet.
Avbrott i arbetet med björn max två gånger pga. hunden.
3 p.
Arbetstiden 100min. Skalltiden minst 60 min. Om arbetsvägen är lång kan man minska på kravet för skalltiden i
hundens favör. Arbetsvägen minst 3km.
Möjlighet till att ta skottillfälle på första sammanhängande (fast eller gångstånd) skall eller från ett förnyat skall.
Man ska kunna lokalisera björnen vid provets slut. Flera kontakter under provtiden som inte stör genomförandet av
provet. Arbetet har avbrutits flera gånger pga. hunden.
2 p.
Arbetstiden 60min. Skalltiden minst 30 min. Om arbetsvägen är lång kan man minska på kravet för skalltiden i
hundens favör. Arbetsvägen minst 2km.
Möjlighet till att ta skottillfälle på första sammanhängande (fast eller gångstånd) skall eller från ett förnyat skall.
Man ska kunna lokalisera björnen vid provets slut.
Arbetet har avbrutits flera gånger pga. hunden. Eller man måste hjälpa hunden under provet.
1 p.
Arbetstiden under 60min. Skalltiden under 30 min. Om arbetsvägen är lång kan man minska på kravet för skalltiden
i hundens favör. Arbetsvägen minst 2km. Arbetet innehåller flera tappter och man måste hjälpa hunden upprepade
gånger.
0 p.
Hunden har inget björnarbete.
För ett godkänt resultat krävs minst 2 p.

Förföljande:
0-5poäng. Koefficient 3 och max 15 poäng.
5 p.
Hunden förföljer björnen i minst 7km. Förföljandet störs inte av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka myrar
och dylikt. Förföljandet störs inte av annat vilt. Förföljandet är ihärdigt.
4 p.
Hunden förföljer björnen i minst 5km. Förföljandet störs av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka myrar eller
dylikt. Förföljandet störs av annat vilt. Förföljandet fortsätter efter att man får hunden förbi störningen.
3 p.
Hunden förföljer björnen i minst 3km. Förföljandet störs av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka myrar eller
dylikt. Förföljandet störs av annat vilt. Förföljandet fortsätter efter att man får hunden förbi störningen, men man
måste hjälpa hunden märkbart.
2 p.
Hunden förföljer björnen i minst 2km. Förföljandet störs av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka myrar eller
dylikt. Förföljandet störs av annat vilt. Förföljandet fortsätter efter att man får hunden förbi störningen, men man
måste hjälpa hunden flera gånger.
1 p.
Hunden förföljer björnen under 2km. Förföljandet störs av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka myrar eller
dylikt. Förföljandet störs av annat vilt. Förföljandet är inte självständigt och fortsätter inte utan hjälp.
0 p.
Hunden förföljer inte björnen.
För ett godkänt resultat krävs minst 2 p.

HJÄLPUTRUSTNING
När man bedömer provet så ska man utnyttja pejlen till bedömningen. Hundens bedömning skall huvudsakligen
grunda sig på sinnes iakttagelser (hörsel och syn). Alla tekniska hjälpmedel som hjälper att följa och bedöma provet
är tillåtna. När man bedömer provet så skall man kunna förlita sig på karta.

