Stambok - Kodnyckel

av Laila Kalling

Jaktprovs förkortningar:
Avb
G
HP
KEB
L
Nkl
S
VS
Ukl
Ökl

= Avbröt provet på egen begäran
= Godkänd
= Hederspris
= Kan ej bedömas
= Lös i skallet
= Nybörjarklass, > 24 mån
= Godkänt vildsvinsprov
= Viltspårprov,anlagsklass(Akl),öppen klass(Ökl)
= Unghundsklass, ålder 9 – 24 mån
= Öppenklass

Tyska provsymboler för erhållna meriter:
\
>
:
(:)
/
│
─
JP
EP
EPB
GP
SG
G

= Skalldrivande på hare
= Skalldrivande på hare och Skärpeprövad på rovdjur
= Naturligt eftersök, avslutas med ställande, döskällande på farligt vilt
= Naturligt eftersök, ej farligt vilt
= Skärpa, HN Härtenachweis
= Rapportör, TVW,Totverweiser
= Döskällare, TVB,Totverbeller
= Jugendprüfung (Ukl)
= Eignungdprüfung (lämplighetsprov)med drevmoment på fälthare
= -” -”, utan drevmoment.(Ökl)
= Gebrauchprüfung (Brukbarhetsprov)
= Mycket bra exteriör vid jaktprov
= Bra exteriör vid jaktprov

Jaktprovsmomenten anges i följande ordning:
Provtyp, datum, ort
ev. exteriöromdöme, ålder, mankhöjd, anges på tyska prov
Ukl/Nkl –
Näsa, Drevskall, Spårvilja, Spårsäkerhet, Fritt sök i skog
Vattenarbete, Förighet ,Skottreaktion, Apportering
OBS. Angivna moments ordning har ändrats från tidigare utgivna böcker.
Ökl- Prissättning, 1-2-3-0 pris
Sök, Vattenarbete, Skottreaktion, Apportering, Spårarbete, Förighet
Ökl från 2007 anges i följande ordning:
Skogsarbete: Sök - Upptagsförmåga – Drevförmåga – Skall - Samarbete
Spårarbete – Apportering – Vattenarbete - Skottreaktion
Poäng: 8 = Utmärkt, 6-7 = Mycket bra, 4-5 = Bra, 2-3 = Godkänt, 1 =Ej godkänd

0 = Ej genomfört moment.
Se vidare jaktprovsbestämmelserna.
Övriga meriter:
Brukshundprov- se SBK regler och klassindelning
Bok-prov
Korning
L-test = Lämplighetstest (Hundskolans lämplighetstest)
LP
=Lydnadsprov, olika klasser och championat
MH = Mentalbeskrivning unghund
UT = Utställning, olika klasser (se SKK klass indelning)
Hälsa
H,Hd-ua
Hd-A,B
Hd 0-1
Hd 1,2,3
Hd C,D,E

= Fri från höftledsdysplasi
= Fri från höftledsdysplasi (gäller från 2000-01-01)
= Tysk avläsning, motsvarar Hd-B
= Höftledsdysplasi grad 1,2,3
= Höftledsdysplasi grad C (lindrig),D(måttlig),E(höggradig)
(gäller från 2000-01-01)
I de fall en hund har två Hd resultat angivet, exempel Hd-C, HD-B betyder detta att
hunden är omröntgad och att det senast resultatet gäller. I detta fall Hd-B.
Ad-0
Ad 1,2,3

= Fri från armbågsdysplasi
= Armbågsdysplasi grad 1(lindrig),2(måttlig),3(kraftig)

Ögonstatus anges inte då det är ”färskvara”, vänligen kontrollera SKKs avelsdata.
För att finna den hund Du söker – Gör så här:
•
•
•
•

Uppfödarna har ett eget register. Kennelnamn före personnamn.
Sök på respektive uppfödare/kennel. Kullarna anges med kullbokstav om alla i
kullen börjar på samma bokstav. Efter kullbokstaven anges
registreringsnumret på kullen.
Nu kan Du gå vidare i boken och slå upp den hund Du söker. Hundarna står i
reg.nummerordning.
Om Du vet namnet på fadern kan Du slå upp honom under rubriken
Avelshanar. Under respektive hane står de kullar han bidragit till.

