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Förord – till dessa Inofficiella REGLER för Svenska Trickprov 
Detta regelverk, regler med appendix, kommer också att förmedlas till de funktionärer som utbildas, 

både instruktörer och domare samt senare även särskilda provledare. 

Hundtrickprov uppmuntrar ägare/förare att lära sina hundar färdigheter och att visa upp olika 

beteenden i ett positivt och roligt sammanhang. Reglerna är utformade på ett sådant sätt att förare 

och hundar. oavsett sina förmågor, kan prövas på relativt lika villkor.  

Målet med Hundtricksporten är att hunden och föraren ska träna på att utföra ett urval av trick, med 

positiva träningsmetoder. Trickträning är ett sätt att förbättra kommunikationen och därmed stärka 

bandet med våra hundar. Trickprov är en chans att efter träningen visa upp ekipagets glädjefyllda 

samarbete, med en hund som villigt arbetar tillsammans med sin stödjande förare.  

Om det krävs tolkning av dessa regler, inkl Appendixet med Trickbeskrivningar, bör förtydligande 

sökas skriftligt, från Svenska Hundtrickklubben (SHTK via formulär på hemsidan www.shtk.se) 

Dessa svenska inofficiella regler är ett underlag för att testa regelverket och kommer att revideras 

löpande: ofta i början, och även fortsatt årligen eller vartannat år när det blir officiella regler som 

fastställts av SKK. Senare kommer revideringar att ske vart femte år, förhoppningsvis fr o m 2027. 

Svenska Hundtrickklubben (SHTK) fastställer tills vidare de regler och riktlinjer som gäller för 

Hundtricksporten Klubben administrerar under testtiden alla certifieringar av funktionärer samt 

resultat och inofficiella diplom för provresultat.  

Diplom för inofficiell tävling kan endast erhållas för resultat erhållna vid prov som anordnas efter 

ansökan hos SHTK och som bedömts av en SHTK certifierad domare. 

Detsamma gäller för att de inofficiella resultaten ska registreras. Dessa räknas för hunden men även 

förarens uppträdande ingår i bedömningen om tricket är godkänt eller ej.  

Övergångsregel anges så här i fortsättningen = undantag från reglerna gällande inofficiell tid. 

Dessa framgår löpande i dessa regler, i samband med den del reglerna som varje undantag avser. 
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1. SKK Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar 

Detta avsnitt som finns i alla officiella hundsportregler kommer även att gälla för officiella 

Hundtrickprov Ny text fr o m 2022?. Så länge sporten är inofficiell gäller dessa regler också, men de grå är inte 

absoluta krav på samma sätt nu utan dessa gäller fullt ut först när/om Hundtrick blir en officiell hundsport. 

1.1. Vaccinationer 

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestäm-

melser 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 utförd för mer än fyra (4) år sedan. 

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

beskrivnings- och/eller 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 SKK:s 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. 

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 uppenbart bristande arrangemang. 

Aga av hund är förbjuden 
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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 kostnader. 

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. Rapporteringen görs under övergångstiden till SHTK. 

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

Rapporterad hund kan avvisas från området. 

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

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 

Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- 

eller beskrivningsforms 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. 

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, 

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 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 valpningen. 

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. 
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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, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.• Hund född i 

land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på utställning, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling och 

beskrivning. 

Födda 1 januari 2008 eller senare: 

• Får inte delta på utställning eller SBK:s exteriörbeskrivning. 

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

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

exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 

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, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. 

• Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter 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, SBK:s 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, SBK:s exteriörbeskrivning, 

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 veterinärmedicinska 

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

• 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, SBK:s exteriörbeskrivning, prov, tävling 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 SKK:s 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-organisationen i 

Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens 

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 dopinganalys är förbjuden. 
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2. Särskilda regler för Hundtrickprov 

2.0 Grunden och historiken bakom Hundtricksporten  

Dessa inofficiella svenska regler är framtagna för att användas på försök fr.o.m 2021 och fram till 

dess att arbetet har lett till av SKK godkända officiella regler. Dessa regler bygger på de regler för 

trickprov som är i bruk i Australien sedan 2020, med förändringar för att bättre passa våra svenska 

förhållanden. Vi har också gjort bedömningen enklare och mindre rigid – svenska hundtrickprov 

främjar ett mer individanpassat utförande inom de beskrivningar som anges.  

Hundtricksporten är en sport som står för samarbete, glädje och utveckling för både hund och 

förare. Den utgår ifrån varje individs styrkor och ger ekipaget möjlighet att både utmanas och dra 

nytta av de egenskaper som varje hund har. Det ska vara roligt och engagerande att träna inför och 

sedan delta på hundtrickprov. 

Ett hundtrickprov handlar om att ekipaget visar upp ett antal trick och blir bedömda i om tricken 

utförs godkänt eller icke godkänt. Tricken visas upp under trickprov i realtid, antingen på ett fysiskt 

trickprov på samma plats som domaren eller via streaminglänk (t ex Zoom, Teams el dyl) från 

hemmet (eller annan vald plats, t.ex en privat tid i en hundhall). Vilken streamingtjänst som 

används beslutas av arrangör/domare och deltagaren i samverkan. Test kommer ske även av prov i 

form av oredigerad film med alla tricken inspelade efter varandra, som insänds digitalt till domarna, 

(Preliminärt behövs då bedömning av två domare) 

Trickprov finns i fyra klasser med stigande svårighetsgrad. Varje klass har en tricklista där ett antal 

trick finns beskrivna. Från dessa väljer föraren ett bestämt antal trick som ekipaget visar upp inför 

domare och varje trick blir godkänt eller inte godkänt. Utifrån hur många trick som blir godkända 

blir sedan hela provet godkänt eller icke godkänt. Efter tre godkända resultat tilldelas ekipaget ett 

diplom för den aktuella klassen, en merit som visar på ett utmärkt samarbete mellan människa och 

hund. Ekipaget kan då flytta upp till nästa klass om så önskas. 

 

Ekipaget bedöms under hela tiden på provet, inte bara under själva tricken. Det är inte tillåtet att på 

något sätt tillföra hunden obehag med till exempel hårda ord eller tillrättavisningar och alla trick ska 

utföras på ett för hunden säkert sätt. Det är däremot tillåtet att uppmuntra sin hund med röst och 

kroppsspråk under tricken och föraren kan använda en belöningsstation för att också kunna belöna 

sin hund i enlighet med reglerna för den aktuella klassen. Ett hundtrickprov ska vara glädjefyllt för  

både hund och förare och hundtricksporten bygger enbart på positiva träningsmetoder. 

De valbara tricken för de olika klasserna är samlade i ett Appendix med Trickbeskrivningar för 

att kunna revideras tätare än övriga regelverket (detta gäller minst under inofficiell tid). 

2.1 Rätt att anordna officiella Hundtrickprov  

Både klubbar inom SKK-organisationen och företag/förening utanför SKK-organisationen föreslås 

kunna anordna trickprov, även när sporten blir officiell. 

Arrangör = klubb inom SKK-organisationen, inkl alla special-, ras- och verksamhetsklubbar etc 

Anordnare = företag eller förening utanför SKK-organisationen som anordnar tävlingar i 

samarrangemang med SHTK som står som officiell arrangör. 

För att kunna arrangera tävlingar eller prov behöver föreningen/företaget registreras som arrangör 

eller anordnare hos SHTK. Detta behöver endast göras en gång. 

För att få ansöka ska föreningen/företaget ha ett organisationsnummer. Företag behöver även vara 

registrerade för moms. Kontroll kommer ske mot Skatteverket innan ansökan godkänns. 
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Övergångsregel under inofficiell tid: 

Det görs under denna tid ingen skillnad på klubbar under SKK och andra föreningar/företag. 

2.2 Ansökan om prov  

Ansökan om prov på plats ska göras hos SHTK. Ansökan ska vara SHTK tillhanda senast sex 

månader före provets datum. Dispens för kortare ansökningstid kan lämnas vid synnerliga skäl. För 

de digitala proven (via direktlänk och på film) avtalas bedömning direkt med respektive domare. 

Information om hur ansökan görs och förteckning över domare – se SHTK hemsida (www.shtk.se).  

Övergångsregel under inofficiell tid: 

Ansökan om att få anordna prov på plats ska vara SHTK tillhanda senast en (1) månad före 

provets datum. 

2.3 Redovisning av prov  

Godkänt resultat erhållna vid officiellt prov registreras hos SKK. Provarrangör ska under minst två 

år från provet arkivera en lista med mailadresser till deltagarna samt en fullständig resultatlista.  

Övergångsregel under inofficiell tid:  

Godkända resultat erhållna vid inofficiell prov registreras enbart hos SHTK 
 

2.4 Villkor för deltagande  

Hundtrickprov är öppna för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade och kryptochida hundar. 

Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder senast på provdagen. I de fall nedanstående krav inte 

uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. Se även p 1.1 och 1.6 i SKK allmänna regler! 

För registrerad hund 

 I anmälan ska hundens registrerade namn samt registreringsnummer anges. Hund som tävlar 

under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.  

 Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.  

 För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset skickas till SKKs kansli för registrering 

av hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan sker.  

 Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara 

omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång. 

För oregistrerad hund 

Oregistrerad hund som deltar på prov ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK. 

TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. Detta gäller även utlandsägd hund. 

Servicehundar / Handikappade hundar / Äldre hundar 

Dessa hundar och förare får justera tricket för att passa dem, på så sätt att hunden ska uppfylla alla 

nödvändiga krav i tricket. Sådana anpassningar ska anges redan vid anmälan.  

Medlemskap  

Förare ska på provdagen vara medlem i klubb inom SKK-organisationen eller erkänd utländsk 

kennelklubb. 

Övergångsregel under inofficiell tid: Inga centrala krav på medlemskap = arrangören bestämmer. 
 

http://www.shtk.se/
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Funktionshindrade förare 

Förare med funktionshinder kan tävla, även på prov på plats, förutsatt att sådana förare kan röra sig 

omkring i ringen utan medhjälpare. Användningen av rullstol, kryckor eller käpp är tillåten. Hunden 

ska normalt sett uppfylla alla nödvändiga krav i själva tricken men undantag kan medges – ta i så 

fall kontakt med arrangören i god tid innan för ett godkännande av detta. 

Utländska ekipage  

För att resultat för utländsk hund ska kunna registreras ska hundens uppgifter finnas införda i SKKs 

databas genom att tävlingslicens finns. 

Tricktitlar i andra länder kan inte överföras till svenska hundtricktitlar utan alla börjar från början. 

OBS! Räkna inte med att några resultat under inofficiell kommer att räknas när/om hundtrick-

sporten blir officiell. Så har inte skett med några andra hundsportgrenar här i Sverige! 

2.5 Anmälan och avgifter  

Anmälan till Hundtrickprov görs enligt instruktioner på SHTK hemsida. (www.shtk.se).  

Övergångsregel under inofficiell tid: 

Instruktionerna på SHTK hemsida kommer att utvecklas mer och mer under reglernas inofficiella 

tid och ändras sedan ytterligare när hundtricksporten blir en officiell hundsport. 
 

Avgiften för att få delta på ett hundtrickprov framgår på hemsidan. (www.shtk.se) 

Anmälan och angiven anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast den dag anmälnings-

tiden går ut. Om inte korrekt och fullständig anmälan samt fullständig anmälningsavgift kommit in 

till arrangören inom föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangör har rätt att 

begränsa antalet deltagare i en eller flera klasser, genom lottning. Lottning sker då endast mellan 

ekipage med helt fullständigt anmälan, inkl betalning i tid. Ekipage som inte beretts plats ska 

meddelas detta senast två veckor före provdatum. Om arrangören så tillåter kan en provdeltagare 

som klarat uppflyttningskraven, men efter sista anmälningsdag, få delta i den högre klassen.  
  

Återbetalning av anmälningsavgift  

Erlagd anmälningsavgift återbetalas om  

a) hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande (se dock punkt 2.4 Force majeure).  

b) anmälan avvisas av arrangören, till exempel på grund av begränsning av antalet deltagare, att 

hunden inte har rätt att delta (till exempel för att löptik inte tillåts på provplatsen) eller att 

anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent.  

c) Om förare väljer att avstå från att tävla med löptik ska provavgiften återbetalas av arrangören 

mot att föraren tillhandahåller ett skriftligt intyg på att hunden löper (mall för intyg kan laddas 

ner från SHTK hemsida).  

d) hunden inte kan delta på grund av skada/sjukdom som intygas av ett veterinärintyg.  

e) föraren inte kan delta på grund av skada/sjukdom som intygas av ett läkarintyg.  

Utöver detta kan arrangören besluta om att återbetalning sker av andra skäl, till exempel vid skada, 

kennelhosta eller veterinärbehandling av hund där veterinärintyg saknas. Intyg ska vara arrangören 

tillhanda senast åtta dagar efter provdatum.  

Avgiften ska återbetalas senast fyra veckor efter provdatum. 

http://www.shtk.se/
http://www.shtk.se/
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2.6 Löptik  

Löp är generellt inget hinder för deltagande men förutsättningarna kan variera beroende på 

arrangörens praktiska möjligheter. Löptik startar i särskild löptiksring enligt sitt lottade startnummer 

eller – om det är en ring per klass - i ordinarie ring sist i respektive klass. Löptik får endast vistas på 

särskilt anvisad del av provområdet innan alla andra hundar har genomfört sitt program.  

Deltagaren ska senast dagen före provet meddela arrangören att en löptik ska starta.  

Arrangören kan besluta att inga löptikar får delta under förutsättning att det rör sig om en provplats 

som inte tillåter löptikar (till exempel en hyrd lokal). Arrangören ska då tydligt ange i inbjudan att 

löpande tikar inte alls får delta och att stickprov vid behov kan komma att tas under tävlingsdagen. 

Löptikar som deltar på trickprov skall ha på sig tikskydd hela tiden på tävlingsområdet utom i egen 

bur eller under rastning, som enbart ska ske på av arrangören särskilt anvisad rastområde/rastslinga. 

2.7 Protest  

Avsikten med en protest är att få ett resultat ogiltigförklarat, till exempel om en hund inte haft rätt 

att delta på aktuell nivå (exempelvis p.g.a. ålder, något hinder för deltagande enligt p 1.6 eller 

avsaknad av eventuella tidigare meriter som krävs för att få starta i aktuell klass). 

Protest kan inte lämnas mot domslut. Protest ska framföras till provledaren senast tio minuter efter 

sista start i klassen och sedan skriftligen lämnas in till provledaren senast trettio minuter efter 

avslutad klass på blankett som tillhandahålls av arangören. Protest behandlas av provledaren och 

domaren tillsammans. 

Protestavgift ska alltid erläggas i samband med protest, om protesten godkänns återbetalas avgiften. 

Om protestavgift inte erlagts ska protesten avvisas. Information om avgiftens storlek finns på SHTK 

hemsida (www.shtk.se). Protesten ska behandlas innan provet är slut för dagen. Avslagen protest 

ska skriftligen motiveras.  

Fråga om ogiltigförklarande eller ändring av resultat prövas:  

1. Efter protest från annan deltagare vid aktuellt prov. 

2. Efter anmälan från provledaren eller från domare som tjänstgjort i klassen.  

3. Efter beslut av SKK att av annan anledning ta upp fråga om ändring av visst resultat.  

Avslagen protest kan överklagas till styrelsen för Svenska Hundtrickklubben (SHTK) och ska vara 

styrelsen tillhanda skriftligt senast åtta dagar efter provet. 

2.8 Funktionärer  

Domare  

Varje klass på ett Hundtrickprov ska bedömas av en certifierad HundTrickdomare.  

En domare vid Hundtrickprov måste ha certifierats av SHTK för bedömning av aktuell klass.  

Domare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen.  

Övergångsregel under inofficiell tid: 

Svenska HundTrickklubben kommer att godkänna hundtrickdomare allt eftersom. Mer information 

om detta kommer att framgå på SHTK hemsida. 
 

För att resultaten ska få registreras av SHTK och SHTKs diplom och rosett ska kunna erhållas 

skall provet vara ansökt om hos SHTK, ske enligt regelverket och dömas av en godkänd domare. 
 

Domare har rätt att delta och tjänstgöra som domare samma dag, dock inte i samma klass. 

http://www.shtk.se/
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Domarens interaktion med föraren under provets gång 

a) Ange namnet på nästa trick när föraren ser ut att vara redo att utföra detta; 

b) När tricket bedöms vara färdigt meddela föraren Godkänt eller Ej godkänt - så att förare som har 

nya försök kvar enligt tabellen i p 3.3 kan göra ett nytt försök direkt. 

c) Domare har rätt att avbryta deltagande om hunden är skadad eller uppvisar uppenbar oförmåga 

att genomföra programmet samt m.a.a förare som uppträder mycket olämpligt. 

Provledare  

Övergångsregel under inofficiell tid:  

Det finns inga krav alls på särskild provledare, utan nedanstående arbetsuppgifter utförs då av 

arrangör och/eller domare enligt särskilt avtal. Detta kan eventuell komma att gälla även officiellt, 

för mindre prov med exempelvis färre än 10-12 deltagare. 
 

Provledaren ska vara auktoriserad av SHTK och vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. 

Provledaren ansvarar för att resultatrapporteringen genomförs enligt gällande anvisningar (se SHTK 

hemsida) senast tio dagar efter provdatum.  

Till provledarens uppgifter hör även att:  

 Besvara frågor av organisatorisk art från deltagare och andra på provplatsen.  

 Behandla inkomna protester och tillsammans med domaren fatta beslut om protesten. 

 Agera om deltagande förare och/eller hundar uppträder olämpligt respektive oacceptabelt på ett 

sätt som föranleder rapportering.  

Ett prov kan ha flera provledare under en och samma dag, exempelvis för olika klasser. Provledaren 

har rätt att delta och tjänstgöra som provledare samma dag, dock inte i samma klass. 

Arvodering av och ersättning till funktionärer  

Domare och provledare ska arvoderas enligt gällande regler. Förutom arvode utgår ersättning för 

resa, kost och logi. Aktuell information gällande arvode och ersättning finns på SHTK hemsida. 
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3. Provets genomförande  

Ett Hundtrickprov är en uppvisning som ger godkänt/ej godkänt för av föraren valda trick från en 

lista av tricks för respektive klass. Provet kan genomföras på tre olika sätt = genom att tricken 

a) visas upp i realtid för en domare som är på plats (Prov på plats – PP) 

b) visas upp i realtid för en domare digitalt, via direktlänk (Prov via länk – PL) 

c) visas upp i form av en oredigerad film som insänds digitalt till domaren (Prov på film – PF)  

– sådan film ska bedömas av två (2) domare, helt oberoende av varandra. 
 

Det är upp till varje domare att avgöra vilket/vilka sätt denne tar på sig att döma. 

För de båda digitala varianterna (b+c) finns ett krav på att förarens signaler vid sändningen 

respektive filmen måste höras och/eller synas hela tiden samt att det ska framgå hur föraren beter 

sig för övrigt, framförallt på de högre nivåerna där det tillåts mindre hjälper (jmf p 3.3 nedan). 

3.1 Klasser, diplom och rosetter 

Här i Sverige har vi valt att dela in proven i fyra klasser: 1, 2, 3 och 4. För att få flytta upp till nästa 

klass ska tre prov i underliggande klass fått godkänt resultat, för minst två olika domare. 

Dessa godkända tre prov berättigar även till hundtrickdiplom, som registreras i SKK Hunddata, då 

benämnda HTD1, HTD2, HTD3 och HTD4. (OBS! gäller endast resultat som tas senare på officiella prov!) 

Övergångsregel under inofficiell tid: 

Diplom hanteras internt på SHTK och erhålls endast när de tre godkända proven har genomförts 

vid hundtrickprov som det ansökts om via SHTK och som bedömts av SHTK-godkänd domare. 
OBS! Inga resultat erhållna under inofficiell tid kommer att registreras av SKK som officiella! 
 

Uppflyttning till närmast högre klass kan även vara möjligt med ETT enda godkänt resultat under 

förutsättning att alla ingående tricken godkänts, men om detta väljs av föraren erhålls inget diplom. 

Övergångsregel under inofficiell tid: 

Även sådana 100% godkända resultat kan inrapporteras och registreras hos SHTK som kommer 

att föra ett inofficiellt register över resultaten. Även detta gäller enbart när resultatet gäller 

hundtrickprov som det ansökts om via SHTK och som bedömts av SHTK-godkänd domare. 
 

Rosetter med SHTK-logotyp kommer att finnas att köpa direkt från leverantör, se mer på SHTK.se. 

Rosetter i nuläget – f.n. med olika färg för de fyra olika klasserna. Dels för varje godkänt resultat 

(inkl direktuppflyttning), dels för diplom i klass 1-3 och en extra fin för ”mästardiplomet” i klass 4. 
 

Det finns planer på ett championat men det blir först när sporten blivit officiell, och då i samverkan med 

SKK (samt troligen då endast för renrasiga, registrerade hundar, övriga får särskilt diplom). 

3.2 Tillåtna och otillåtna hjälper 

Generellt sett är det tillåtet att använda en signal som kan bestå av både handtecken och/eller ord.  

Hur många gånger signalen får upprepas i de olika klasserna, och huruvida hunden får lockas eller 

inte, framgår av tabellen i p 3.3. 

Du får aldrig fysiskt manipulera hunden till att utföra tricket, exempelvis genom att dra fram 

tassarna när hunden sitter för att få den att ligga, eller styra med kopplet. Att någon gång under 

provet återkalla uppmärksamheten genom trevlig fysisk kontakt med hunden är godkänt – och det 

uppmuntras att berömma och klappa hunden på ett för hunden uppskattat sätt mellan tricken. Om, 
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enligt domaren, fysisk kontakt används för att fysiskt vägleda eller korrigera hunden, kommer 

ekipaget bli underkänt på det aktuella tricket. Händer det upprepade gånger underkänns hela provet. 

Belöning (godis/leksak etc) tillhandahålls av föraren, men får endast ges till hunden visst antal 

gånger (se tabell nedan) och endast från särskild belöningsstation (gäller både prov på plats och 

digitalt). Se mer om detta under ”Mer om belöningar och belöningsstation” under punkt 3.3.  

Alltid när leksak används, för ett trick eller som belöning, måste den vid prov på plats vara tyst. dvs 

inte avge något ljud som kan störa andra deltagare. 

Vad som är tillåtet eller ej för de olika klasserna framgår av tabellen nedan. 

 

Klass  

Visade 

trick 
Varav krav 

på godkända 

 

Koppel 

Upprepad 

signal * 

Lockande 

hand** 

Belönings-

station 
ETT nytt för-

sök med trick 

Klass 1 8 6 Tillåtet max 4 max 3 trick max 8 ggr max 6 trick 

Klass 2 10 8 Tillåtet | max 3 max 1 trick max 4 ggr max 4 trick 

Klass 3 10 9 Ej tillåtet max 2 Ej tillåtet max 2 ggr max 2 trick 

Klass 4 12 11 Ej tillåtet max 1 Ej tillåtet max 1 ggr max 1 trick 

 

* I trick som består av flera delar eller upprepande av samma del räknas varje del för sig, då är upprepning är ofta okay. 

Se trickbeskrivningen för det aktuella tricket för att se hur det bedöms. 
 

** Med ”lockande hand” menas att hunden följer en visande hand med nosen genom hela/större delen av tricket.  

Godis i handen är ej tillåtet under provet, oavsett modell, utom när belöningsstationen besöks. Innebär diskvalificering. 

 

3.3 Provets genomförande – alla typer av prov 

Provkriterier  

Standarden och kvaliteten på det arbete som presenteras av föraren och hunden ihop bör vara högre 

med allt högre klasser och ska bedömas därefter.  

Hela provet måste starta, fortsätta och avslutas inom ringen (prov på plats) respektive kamerans 

räckvidd (digitalt prov – både online och filmat) samt genomföras i rask takt.  

Val av trick  

En förare kan välja trick från de som anges i tricklistan för aktuell klass – se appendix. 

Varje valt trick genomförs normalt endast en gång, men föraren kan göra ETT nytt försök per trick 

och då inte för alla trick (minskande antal med högre klasser – se tabellen i p 3.2). 

Sådant nytt försök görs endast för trick som är ”Ej godkänt” vilket i så fall meddelas av domaren. 

Sådant försök måste göra omedelbart efter aktuellt trick, ej senare under provet. 

Uppträdande under provet 

Deltagarna ska utföra tricken i den ordning som föranmälts. Deltagare förväntas även att gå snabbt 

från ett trick till ett annat, utan långa pauser emellan. 

Deltagarna är under bedömning hela provet, inte enbart under utförandet av sina trick. 

Om, enligt domaren, fysisk kontakt används för att fysiskt vägleda hunden kommer ekipaget bli 

underkänt på det tricket. Även en mindre korrigering som enligt domaren är obehaglig för hunden 

leder till att hela provet blir underkänt. 

Varje person som utför en bestraffning eller annan hård hantering av någon hund när som helst 

inom ett provområde ska rapporteras för olämpligt uppträdande och hanteras enligt SKK regler. 

Fysisk beröring för uppmuntran eller som belöning mellan tricken är tillåtet oavsett klass.  
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Flera signaler (verbala och/eller kroppsspråk) får användas, åtminstone i de lägre klasserna. Färre 

och mer osynliga signaler förväntas på högre klasser. Upprepade signaler är alltid tillåtna när de 

används för olika komponenter i ett trick, eller för att uppmuntra hunden till att fortsätta ett smidigt 

beteende. Om en hund tydligt har vägrat eller stoppat upp i ett trick räknas tricket som ej godkänt. 

 

Mer om belöningar och belöningsstationen 

"Belöningsstationen" är ett definierat område som ordnats av arrangören och godkänts av domaren 

(vid prov på plats) eller av föraren själv (vid digitalt prov). Den kan bestå av ett bord, en upphöjd 

tunna eller annan lämplig behållare på eller i vilken föraren placerar någon leksaks- eller godis-

belöning för användning i enlighet med tabellen. Belöningsstationen placeras lämpligast i mitten av 

ringen om det är flera ringar. Om hunden fler än en gång springer till belöningsstationen utan att ha 

fått signal från föraren underkänns provet. Att dra mot belöningsstationen i koppel på väg mot 

belöning är godkänt, däremot är det inte godkänt om hunden inte kan fås att snabbt vända 

uppmärksamheten mot föraren när belönandet är över. 

Godis måste förvaras i en förseglad behållare som lämnas på belöningsstationen när den inte 

används. Innan inträdet i ringen placerar föraren sina belöningar på belöningsstationen. Domaren 

får inspektera en förares belöningar innan provet påbörjas och kan därefter ge en extra anvisningar 

till föraren om domaren så anser lämpligt (t ex om att inte alls använda ev pipleksak). 

Antalet besök på belöningsstationen är begränsat, i olika grad i de olika klasserna. Leverans av 

belöningen ska göras snabbt och tyst (gäller främst vid prov på plats där andra ekipage kan störas). 

En förare får endast använda en typ av belöning för varje trick, men kan använda en godisbelöning 

för några trick och en leksaksbelöning för andra trick. 

Alla belöningar måste levereras inom en (1) meter från belöningsstationen. Vid prov på plats gäller 

även följande: 

 godis måste levereras ur handen och får inte placeras på marken/golvet 

 varken leksaker eller godis får kastas eller användas för att göra ett ljud. 

Domaren kan be föraren att lämna belöningsstationen och gå vidare till nästa trick. 

Efter att en deltagare vid prov på plats har lämnat ringen kan nästa deltagare använda godis, en 

leksak eller annan motivering för hunden fram till ingången i ringen. 

Förutom belöning på belöningsstation och belöning för att få fram hunden till ringen inför start, får 

inga belöningar ges inom sex (6) m från ringen. 

Bedömningen av tricken 

Varje trick, som valts av föraren, bedöms av domaren enbart som godkänt eller ej godkänt, där det 

senare i så fall motiveras kortfattat. Dessutom bör domaren lämna en sammanfattande kommentar 

för hela provet, gärna med tips på fortsatt träning. 

Orsaker till ej godkänt trick  

Följande kan resultera i att det aktuella tricket ej godkänns: 

a) att angivna avstånd, antal upprepningar eller tid tricket pågår ej uppnår beskrivningens gräns 

b) att tricket helt missuppfattats, t ex att det är hunden som backar fast det står att föraren backar 

c) att domaren ej kan bedöma tricket, t ex för att föraren skymde hundens utförande 

d) att …? 
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 Diskvalificering  

Följande ska resultera i diskvalificering av hunden och föraren och deras omedelbara avlägsnande 

från ringen:  

a) En hund som uträttar naturbehov (kissar/bajsar el dyl) när som helst under tiden ringen. 

b) En hund som lämnar ringen när som helst under provet och inte går att kalla in omedelbart. Om 

en hund eller förare däremot av mer av misstag hamnar utanför ringen under provet kommer de 

inte att bestraffas.  

c) Hård eller bestraffande behandling av hunden under provet. 

d) Överdriven fysisk manipulation av hunden under provet. 

e) Överträdelse av reglerna för hundens utrustning. 

f) Användning av ett riktigt eller en replik av vapen av något slag; eller att använda någon 

utrustning på ett sätt som simulerar eller skildrar hot, attack, skada eller att på annat sätt skada 

hunden eller någon annan, eller annat våld eller aggression. 

g) Varje överträdelse av reglerna om belöningar, inklusive medförande under provet av godis eller 

leksaker av något slag, annat än vad som föreskrivs i reglerna om belöningsstation. 

h) Användning av någon människa (annan än föraren). 

i) Kontinuerligt skällande (som är störande för andra närvarande hundar och förare) 

 

3.4 Speciella regler för prov på plats 

Provområdet 

Om inte SHTK har medgivit undantag ska ringen vara minst 10 meter x 10 meter eller en yta på 100 

kvm. Mått på ringen måste anges i inbjudan till provet.  

När provet hålls inomhus är det arrangörens ansvar att se till att golvet är av lämpligt material. Dock 

kan deltagarna ta med halksäkra mattor för att säkerställa hundens välbefinnande i sina valda trick. 

Band eller markörer som indikerar ringgränsen måste vara mycket synliga för förare och domare. 

Om inte annat anges i inbjudan, ska följande ringutrustning som är nödvändig för prov på plats 

tillhandahållas av arrangören: 

 en stol 

 en belöningsstation  

 ett bord el dyl där tricktillbehör som behöver hämtas senare kan placeras 

 ett hopphinder av för arrangören valfri modell 
 

All övrig utrustning som krävs för att deras valda trick ska kunna utföras är det deltagarnas eget 

ansvar att själva medföra till provplatsen.  

När det finns flera ringar vid samma prov, ska det vara ett avstånd på minst två (2) meter mellan 

ringmarkeringarna på angränsande ringar.  

Det skall alltid finnas en extra zon på minst en (1) meter från ringens omkrets runt ringområdet 

(antingen en eller flera ringar). Alla åskådare måste hålla sig utanför denna zon.  

Domaren kommer att finnas inne i ringen och får röra sig fritt runt ringen om så är lämpligt för att 

se utförandet av aktuella trick.  

Ingången till ringen och eventuellt samlingsområde måste hållas fri från åskådare under hela testet.  
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Hundar, som inte deltar i provet, får inte vistas närmare än fyra (4) meter från ringen.   

Om arrangörens så beslutat kan ringen vara tillgänglig för deltagare innan provet påbörjas, då efter 

samråd med provledare och domare. Inget godis, träningsleksak eller dylikt får tas in i ringen.  

Ingen hund eller förare får komma in i provringen efter att domaren har bekräftat att ringen är 

lämplig, förutom under sitt eget genomförande av provet.  

Tillbehör inkl hundens utrustning 

På hela tävlingsområdet vid prov på plats skall hunden hållas kopplad och under kontroll. Tillåten 

utrustning är sele som ej stör hundens rörelser, halsband utan strypfunktion, koppel som ej får 

överstiga 2 meter. Inne i ringen kan lina som ej överstiger fem meter användas. Under utförande av 

tricken i klass 1-2 är koppel är tillåtet, men ej något krav, dock får kopplet aldrig användas för att 

fysiskt styra hunden. I de högre klasserna (klass 3-4) lämnas kopplet på särskild plats vid ingången 

alternativt stoppas undan på föraren så att det är osynligt. 

Löptikar som eventuellt deltar skall ha på sig tikskydd hela tiden på området utom i egen bur eller 

under rastning, som enbart ska ske på av arrangören särskilt anvisad rastområde/rastslinga. 

Det är förarens ansvar att tillhandahålla alla tillbehör som krävs för att utföra sina trick. Tillbehören 

får inte utgör någon säkerhetsrisk för hunden. En domare får avvisa användning av ett tillbehör om 

det anses osäkert eller olämpligt.  

Alla tillbehör som krävs av föraren måste placeras i ringen innan testet påbörjas och innan hunden 

kommer in i ringen. Föraren ansvarar för säkerheten för sin hund när han ställer upp och/eller tar 

bort utrustning från ringen.  

Om tillbehör används måste de vara en integrerad del av genomförandet av tricket och måste 

användas av föraren och/eller hunden. Överträdelse av denna regel leder till underkänt prov, är 

föraren osäker tillfrågas domaren innan start. 

Koppelhantering etc  

På provområdet måste alla hundar vara i koppel (eller på annat sätt vara under kontroll t.ex. i en 

bur) utom när den gör sitt prov. Hundar kommer in och lämnar ringen kopplade och under kontroll 

av föraren. Domaren kommer att säga till om/när kopplet ska tas bort; föraren tar sedan bort det och 

lämnar det på avsedd plats eller stoppar det i egen ficka alternativt överlämnar den till funktionär 

som returnerar den till föraren när provet är klart (behövs vid skilda in- och utgångar till ringen)..  

Om hunden lämnar ringen under eller mellan trick, och är utom kontroll, diskvalificeras den dvs 

provet blir underkänt. Om hunden direkt kan kallas tillbaka och går in i jobb så sker inget avdrag. 

 

3.5 Speciella regler för digitala prov 

Provområdet 

Föraren har på förhand iordningsställt ett provområde med någon form av avgränsningar, t ex koner 

el dyl, så att föraren vet exakt var ekipaget syns hela tiden provet genomförs. Provområdet kan vara 

i en hundhall, i hemmet t.ex en del av ett rum, eller utomhus. Utomhus kan avgränsningarna vara 

till exempel staket, eller markeras med ringband eller liknande. 

Vid båda typerna av digitalt prov är det förarens ansvar att se till att underlaget är av lämpligt 

material och att det vid behov finns halksäkra mattor o dyl för att säkerställa hundens välbefinnande 

i de valda tricken. Om domaren ser att hunden halkar eller på annat sätt riskerar att skada sig kan 

domaren avbryta onlineprovet som då ej blir godkänt respektive underkänna den inlämnade filmen 

med tricken. 
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Tänk också på att undvika ljuskällor som fönster eller starka lampor bakom er, ljuset bör komma 

från bakom kameran. Är ni ute så tänk på var solen finns och hur vinden blåser (så inte ljudet 

försvinner). Även färgen på bakgrunden kan ha betydelse, en svart hund mot svart matta syns dåligt. 

En ”belöningsstation” ska finnas inom eller strax utanför kamerans synfält, t ex i form av ett 

specifikt utsett bord, bokhylla el dyl. 

Innan provets början ska all utrustning för trick placeras i eller i direkt anslutning till provområdet. 

Streaming och filmning 

Använd ett mobilstativ eller palla upp mobilen stadigt med till exempel böcker så att den inte välter. 

Eller anlita en kompis som kan filma. Denne kan då samtidigt påminna föraren vad nästa trick är 
1
. 

Ha annars gärna dina trick uppskrivna på ett stort papper eller en whiteboardtavla som är enkel för 

dig att se. Kom ihåg att följa den ordning mellan tricken som du har lämnat in vid anmälan! 

Kontrollera i förväg så att kamerans placering fungerar för alla tricken så både hund och förare syns 

genom hela tricket och att förarens muntliga signaler tas upp av kameran. Stäng av radio, TV o dyl 

och undvik om möjligt även andra störande ljud. 
2
 

Det är den tävlandes ansvar att domaren tydligt kan se tricket, om domaren ej kan bedöma tricket på 

grund av fel vinkel kan tricket ej godkännas. Gör gärna en testfilm så att du ser att allt fungerar. 

Kameran kan vid behov flyttas för att visa olika vinklar, filmare får också användas.  

Hunden får ej vara ur bild vid något tillfälle under trickens genomförande och sändningen får inte 

brytas. Om kameran behöver flyttas kan hunden ombes stanna kvar eller bindas upp under tiden. 

Om du vill flytta kameran för att filma ur en annan vinkel måste detta alltså göras då kameran är 

igång. Förflyttningen ska gå snabbt och det ska tydligt framgå att hunden inte flyttar sig under tiden.  

Om hunden försvinner ur bild eller sändningen bryts kan provet inte godkännas. Undantag för detta 

gäller om sändningsavbrottet, vid online-prov via länk, beror på fel hos arrangör, då får provet 

istället startas om från där arrangören/domaren anser att det är lämpligt. 

Efter filmat trickprov  

Ingen redigering alls får göras av filmen, den ska insändas som en obruten film. Möjligen kan 

filmen vid behov trimmas i början och slutet men får i övrigt ej redigeras. Den måste vara oklippt 

och med originalljud när den insänds för bedömning. 

 

                                                 
1
 Om du filmar helt själv kan du, för extra tydlighet, själv berätta för kameran vilket trick som kommer härnäst. 

2
 Om det råkar vara musik som kommer med på filmen kan detta i vissa fall även helt förhindra att filmen går att lägga 

ut på nätet (t ex Youtube) då vissa låtar ej tillåtna i vissa länder och då blockas videon i det landet. 


