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§ 9 Provets upplägg
Provets syfte är att
 Se om hunden är spårnoga och hur den markerar blod, blodlega, våm, hår eller ben.
 Hur hunden löser svårigheter under spårarbetet.
 Om hunden har ett behagligt arbetstempo
 Om hunden uppträder lugnt och samlat under provets alla delar.
Provupplägget är baserat på svårigheter och krav som ställs vid verkliga eftersök.
Spåret är baserat på något av följande:
a) Med upplägg baserat på en trafikolycka med skadat klövvilt

b) Med upplägg baserat på jaktsituation med skadskjutet klövvilt

Spåret har lika grundförutsättning med givna svårigheter. Det bör utöver grundspåret tillföra
spåret mins fyra svårigheter, från listan under §11, Tillägg svårigheter, utifrån den lokala
terrängens möjligheter.
Vid bedömning kan tvådomarsystem tillämpas. En av domarna agerar även skytt.

§10 Grundspårets genomförande
a. Terräng
Provet skall genomföras i terräng där vilt normalt förekommer och skall läggas såsom ett
skadad vilt rör sig i terrängen, i låga partier, i svår terräng där ett påskjutet eller på annat sätt
skadad vilt kan tänkas ta skydd undan en eventuell förföljare.
b. Spårläggning
Spårläggning skall utföras enligt utarbetade anvisningar och med en klöv från endera älg,
rådjur, hjort eller vildsvin.
Klöv dras vid spårläggning.
Spåret markeras såsom ett skadat klövvilt kan tänkas gå. Spåret skall dras så att hundens
spårningsförmåga prövas i flera olika vindriktningar för att se hur vinden påverkar
koncentrationen på spåret.
Avstånden mellan spåren bör ej understiga 200 meter
Spåret skall vara minst 800 m
Spåret skall vara 12-24 timmar gammalt före hundens start. Tiden noteras då spårstarten
påbörjas.

c. Spårets markering
Rekognosering och markering av spåret skall ske före spårläggning.
Markering av spåret skall göras så att det endast kan lokaliseras av domarna/spårläggare.
Blodmäng totalt 2dl. Varav 1 dl för att bloda sporadiskt efter spåret och 1dl fördelas mellan
starten samt för att markera sårlega, återgång av typ ”fingrar”, annan svårighet samt spårslut.
d. Spårstart
Föraren får fallbeskrivning och förutsättningarna för eftersök på skadskjutet vilt eller
trafikskadat vilt.
Innan föraren startar skall han/hon berätta för domarna hur sökandet efter
skottplatsen/skadeplatsen skall ske. Föraren meddelar domarna när hunden tagit an spåret.

Spåret med skottplats/skadeplats skall börja på öppen plats och därefter leda in i omväxlande
terräng.
Spåret börjar beroende på terrängen mellan cirka 20-50 meter från skottplatsen/skadeplatsen
där viltdel av klövvilt släpas fram till skottplats/skadeplats. Därefter görs
skottplatsen/skadeplatsen så den i möjligaste mån liknar en verklig situation. Kroppsfragment
från klövvilt placeras ut och lite blod

e. Spåret
1) Någonstans efter spåret under pågående spårarbete skall skottprövning ske med
hagelgevär. Skottet skall avlossas i viltets riktning, mot sårlegan.
2) Sårlegans placering skall vara i ”metkrokens spets” ut från spåret.
(ca 7m i diamet)
spår
skottriktning

sårlega
val av fortsatt spårriktning

3) I sårlegan efter skottprövningen skall finnas blod och kroppsfragment.

4) Vid sårlegan görs passivitetsprövning. Om hunden inte markerar spårlegan så görs
Passivitetsprövning på uppmaning från domarna direkt efter sårlegan. Föraren stannar
hunden och därefter genomförs en passivitetsprövning på 3 minuter

f. Spårslut
Spåret stämplas i form av en metkrok och avslutas i tätare terräng så som ett verkligt eftersök
oftast avslutas slutas.
(ca 7m diameter)

klöven.

§11 Tillval svårigheter
Under nedanstående lista indelade i olika typer av svårigheter väljs sammanlagt fyra
svårigheter ur olika underrubriker att tillföra spårprovet.
Viltstörningar
a) annan klöv dragen som korsat spåret (ingen klöv kvar)
b) spåret draget igenom beteshage
c) spåret draget över gryt eller bo
d) fågel dragen slingrande i spåret riktning vik ut ca 1 m (ingen fågel kvar)
e) spår dras över nattlegor
f) vom, lever eller annat organ placeras ut efter spåret.
g) dra kanin/hare två varv över spåret och avsluta i buskage/snår (ingen kanin/hare kvar)
Hundstörning
a) lös hund sprungit i spåret
b) annan hund (ställande) går med i band
c) annan hund spårat en bit

Flera djur vid starten
a) två klövar dras vid spårstart i spårets riktning, varav det ena klövens spår avslutas
efter ca 30m.
b) klöv av annan art dras över spåret vid start

Väg
a) spår dras över väg
b) spår dras utmed väg ca 50m

Återgång

a) återgång längre än 15 meter, utifrån terrängens möjligheter.
b) Tre återgångar ca 20 meter i form av tre fingrar göres på en raksträcka. Markera varje
återgång med blod. Vid fingerspetsarna ca 10 meter mellan fingrarna och vid
utgångarna ca 5 meter mellan fingrarna

10m

20m
utgång

5m

c) Återgång snett framåt med blod och klöv ca 20 m snett framåt (ca 70 graders vinkel)
ut i spårets riktning. Vid återgen dras endast klöven tillbaka. En av
spårläggarna går rakt ner mot spårriktningen och möter upp spårläggaren 1
med klöven (och blodet) då denne fortsatt i spårriktningen.

En av spårläggare går rakt ner till nästa sträcka
20m
En spårläggare drar endast klöv på tillbaka vägen

ca 5m
3m

Spårriktning

c) Zickzack görs på en sträcka
Ca 50 m

ca5m

d) Stjärna, återgångar 2-3 dras i lika eller olika långa sträckor exempelvis som
Ca 20m
Ca15m
Ca 15m

utspår
spårriktning

Vatten
a) spår dras i bäck ca 20m
b) spår dras vid sjökant ca 20m

Spår

stenar

bäck

sjökant
ca 10m

spår

Spårslingor
a) I form av snäcka i fyra varv
b) I form av ”lycka i vinkel

spårriktning

spårriktning

Ca 15 -20 m diameter
c) Snabel ca 20m diameter
Ca 2m

spårriktning

utspår

§12Anvisningar för bedömning
Vid bedömning skall hundens samlade förmåga att lösa förekommande svårigheter betonas.
Särskilt bör noteras hur hund och förare löser förkommande svårigheter i samtliga moment.

Föremål för bedömning
 Hundens förmåga att följa spåret och tillsammans med föraren lösa förkommande
svårigheter.


Hundens spårningsförmåga och markerande av sårlega



Hundens spårningsförmåga vid svårigheter under spåret



Hundens arbetstempo och koncentration/motivation för uppgiften



Hundens uppförande i samband med skottprövning och spårarbetet där efter.



Hundens reaktion vid skottprövning



Hundens uppförande vid spårslut



Hundens samlade uppförande under spårarbetet och passivitet

Ekipaget bör tillåtas arbeta med spårarbetet så länge domarna anser arbetet är meningsfullt
men för att ekipaget skall kunna godkännas måste hunden ha kommit till spårslutet inom 60
minuter från start.

