REGLER TILL SPÅRPROV TILL JAKTHUNDAR
Fastställda av Finska Kennelklubbens fullmäktige 26.11.2006
Gäller fr.o.m. 01.01.2007

1. PROVETS ÄNDAMÅL
Provets ändamål är att fastställa hundens förmåga att följa spår av skadat vilt. Arrangörssamt domardirektiven kompletterar dessa regler.
2. PROVFORMER
Spårprov för jakthundar är:
1. Allmänna eller för föreningars medlemmar arrangerade prov eller tävlingar.
2. Rasbundna prov och tävlingar, till vilka Kennelklubben har specielt
bekräftat deltagningsrätten.
3. Internationella prov.
3. DELTAGNINGSRÄTT SAMT BEGRÄNSNINGAR
Till provet får deltaga hundar vilka fyller kraven Kennelklubben ställt beträffande
registrering-, vaccinering- och identifieringsmärknings och vilka är prissatta på utställning.
Vid spår-prov för jakthundar kan minst nio månader gammal hund deltaga utan
utställningspris i provets lägsta klass.
Vid provet får ej deltaga:
- sjuk hund
- löpande tik
- tik 30 dygn innan valpning och 42 dygn efter valpningen.
Provkommittén och provets överdomare bör kontrollera deltagningsrätten.
Provkommittén har rätt att begränsa mängden på deltagande hundar enligt ikraft-varande
direktiv från Kennelklubben om provarrangemangen så kräver. Till hundägaren bör
meddelas om deltagningsmöjlighet omgående efter att anmälningstiden utgått.
4. KENNELKLUBBENS ALLMÄNNA REGLER FÖR JÄVIGHET ANGÅENDE
UTSTÄLLNINGAR, PROV OCH TÄVLINGAR
Kennelklubbens allmänna regler för jävighet.
5. TILLSTÅND ATT ARRANGERA PROV
Dessa regler tillämpas vid prov beviljade av FCI, Kennelklubbens styrelse och kenneldistrikten. FCI beviljar internationella prov, Kennelklubbens styrelse nationella mästerskap,
uttagningsprov till dessa samt landskamper. Tillstånd att arrangera övriga prov beviljas av
kenneldistrikten.
6. ANSÖKAN OM PROVTILLSTÅND
6.1. Tillståndssökande och ansvarig för arrangerandet
Den arrangerande föreningen ansöker om provtillstånd. Föreningen bör vara medlem i
Kennelklubben och medlemskap i rasorganisationen är önskvärt. Arrangerande förening
till-sätter en provbestyrelse son handhar de praktiska arrangemangen.
6.2. Tidsfrist för provansökan
Ansökan om provtillstånd bör ske inom den tid Kennelklubben fastställer i terminlistan.
6.3. Ansökans innehåll
I ansökan bör anges arrangerande förening, provets namn och provform, begräns-ningar
för deltagande, provtiden och –platsen, anmälningsavgiftens storlek samt till vem och före

vilket datum anmälan och deltagaravgift bör insändas. Därtill namn på överdomaren och
dennes suppleant vilka lovat åta sig till uppdraget samt namnet för provets ansvariga
funktionär. Vid ansökan om prov med begränsning av deltagar-mängd bör Kennelklubbens
direktiv följas.
6.4. Ansökan riktas till
Ansökan riktas alltid till styrelsen för det kenneldistrikt där provet arrangeras. Om
arrangörsföreningens hemort är utanför kenneldistriktet, skickas kopia av ansökan till det
kenneldistrikt där arrangörsföreningen har sin hemort.
6.5. Annonsering och information om provet
Kenneldistriktet skickar i enlighet med de tidsfrister Kennelklubben bestämt, lista på prov
som beviljats så att dessa kan publiceras i Koiramme – Våra Hundar tidningen.
7. UPPSKJUTANDE OCH INHIBERING AV PROV
Se Kennelklubbens allmänna direktiv: Uppskjutande av allmänt prov eller tävling.
8. DOMARE VID PROVET
8.1. Överdomaren och hans suppleant
Överdomaren och hans suppleant skall vara medlemmar Kennelklubben samt i rasklubb
samt var av Kennelklubben godkända och kompetenta överdomare vid spårprov för jakthundar eller någon FCI:s medlemsorganisation godkända och kompetent och av
Kennelklubben godkänd överdomare vid spårprov för jakthundar.
8.2. Övriga domare
Övriga vid provet bedömande domare bör vara kompetenta överdomare vid spårprov för
jakthundar.
9. ANMÄLAN TILL PROV OCH ATT UTEBLI FRÅN PROV
9.1. Anmälan
Anmälningarna bör göras och anmälningsavgiften betalas senast en vecka före provet.
9.2. Efteranmälan
Provbestyrelsen har rätt att taga emot efteranmälningar då det finns deltagarplatser kvar.
Provbestyrelsen kan i sådana fall höja anmälningsavgiften, dock högst fördubbla den.
9.3. Uteblivande från prov
Den som uteblir från provet utan giltig orsak är alltid skyldig att betala anmälnings-avgiften.
Som giltig orsak anses hundens löp eller sjukdom, vilket bör bekräftas med läkarintyg.
Provbestyrelsen bör omgående meddelas genast då hindret uppstått och senast innan
provet börjat.
10. PROVENS RESULTAT
10.1. Granskning av resultaten
Provets sekreterare granskar alla uträkningar och ser till att resultaten antecknas på
Kennelklubbens provblanketter samt det individuella provprotokollet och omedelbart överlämnar dem till överdomaren för granskning. Överdomaren skall med sin namnteckning
verifiera blanketten och lägga till sitt domarnummer vid namnteckningen.
10.2. Insändning av resultaten
Provbestyrelsen skall skicka de av överdomaren granskade och godkända provprotokollen samt de individuella provprotokollen inom en vecka till den adress som angetts av
den som beviljat provet.

11. BEDÖMNING AV HUNDARNA
Samtliga raser oberoende av rasen bedöms enligt samma bedömningsgrunder.
12. PROVKLASSER
Provet består av två klasser, öppen klass (AVO) och segrarklass (VOI). Hund som erhållit
två gånger första pris i öppen klass, förflyttas till segrarklass och får ej efter det prövas i
öppen klass. Av provet användes som förkortning MEJÄ.
13. UTLOTTNING AV SPÅREN
Till varje hund lottas ett eget spår. Lottningen av spåren sker efter överdomarens anföring.
14. PROVETS FÖRLOPP
14.1. Hundens skottfasthetstest
Hundföraren för hunden till skottfasthetstesten. Testen utförs i början av spårprovet. Vid
testen användes hagelgevär eller minst 6 mm startpistol. Hund som ej fått godkänt i
skottvasthetstesten kan ej fortsätta i själva spårprovet.
14.2. Spårarbete
Hunden spårar hela spåret i en 6 meter långt spårsnöre. Om hunden avviker från spåret,
bör hundföraren ge hunden möjlighet att fritt arbeta för att på nytt hitta spåret. Hunden har
rätt att söka spåret i 3 minuter. Som tappt anses, när hunden avviker från spåret utan att
visa intresse att återvända och domaren konstaterar, att hunden ej kan självständigt hitta
spåret på nytt.
14.3. Avbrytande av prov
Spårningstid är max. 45 minuter, efter vilket domaren efter eget omdöme har rätt att
avbryta hundens prövning. Prövningen avbrytes, när domaren konstaterar, att hundens
möjlighet till prisvalör utgått eller då hundendöms med tredje tappt. Hundföraren äger rätt
att avbryta prövningen. Orsak till avbrytandet bör omgående meddelas domaren.
14.4. Spårslut
När hunden kommer till spårslutet bör den få tillräckligt utrymme, så att dess beteende kan
bedömas.
Hunden bör självständigt utpeka spårslutet. Som spårslut användes, färskt eller som färsk
djupfryst och till provdagen smält klöv från älgdjur.
15. OMÅTTLIG STÖRNING UNDER PROVET
Publik eller deltagare får ej befinna sig under provet på ett sådan plats, att de stör hundens
arbete eller domarens bedömande eller provfunktionären vid sin syssla. Domaren bör
anmärka om störning sker.
16. BEDÖMNINSGRUNDER VID PROVET
I provet användes kvalitetsbedömning med poäng 0 – 50.
Bedömning
Domaren bör vid sin bedömning beakta hundens hela provprestation.
Kvalitetsbedömningens poängtabell:
a) spårvillighet 0 – 6
b) spårsäkerhet 0 – 12
c) avacering 0 – 10
d) utredning av start, vinklar, lägor och blodlösa avbrottet 0 – 14
e) beteende vid spårslut 0 – 3

f) allmänt intryck 0 – 5
tillsammans 0 – 50
Prissättning
Första ( 1.) pris 40 – 50 poäng
Får hund, vars prestation i helhet är utmärkt.
Andra ( 2.) pris 30 – 39 poäng
Får hund, vars prestation i helhet är bra.
Tredje ( 3.) pris 20 – 29 poäng
Får hund, vars prestation i helhet är nöjaktig.
Då delpoäng vid någon punkt (a – f) är 0 kan hunden ej prissättas.
17. HUNDEN SKADAS VID PROVET
Om hunden skadas, bör prövningen avbrytas.
18. SPECIALBESTÄMMELSER OM PROVET
Allmänt om spåret
- Spåret läggs på bar mark och om möjligt i ett viltrikt terräng så, att domaren utan att
störa hunden, följa dess arbete.
- Distans mellan spåren bör beroende teräängen vara minst 200 meter.
- Spåret märkes med gömda märken, synlig märkning accepteras endast vid svåra
terränger.
- Spåret blodsättes, med svamp, innehållande blod från nöt- eller älgdjur. Blodet
delas jämt ut på hela spåret; vid start, lägor och spårslut skvättas några droppar
blod.
- Om spåret ej fyller kraven enligt provregler och direktiv, fökastas spåret och anmälningsavgiften återbetalas.
19. ÖPPEN KLASS (AVO) SPÅR
- vid start, lägor och spårslut barskrapas markytan på ung. 30 cm x 30 cm område
- spårets längd 900 - 1000 meter
- två räta vinklar
- två sårlägor i samband med vinklarna
- blodmängd 1/3 liter;
- spåret bör vara minst 12 timmar gammalt.

SPÅRSCHEMA

vinklar / sårlägor

start

spårslut
väg / stig

20. SEGRARKLASS (VOI) SPÅR
- vid start, lägor och spårslut barskrapas markytan på ung. 30 cm x 30 cm område
- spårets längd 1200 - 1400 meter
- tre räta vinklar, vari vid en vinkel blodlöst avhopp enligt schema
- fyra sårlägor på spårets raka sträckor, en läga / raksträcka; sårlägan bör vara minst
50 m från vinkel eller spårslut
- blodavbrottet bör vara minst 300 m. före spårslut; blodavbrott (svampen upplyftad)
utföres med att förflyttas 2 – 5 m. vinkelrätt från spåret och därefter 15 m. i spårets
riktning och därefter 10 m blodlöst raksträckka, varifrån blodsättningen fortsätter
- blodmängd 1/3 liter
- spåret bör vara minst 18 timmar gammalt
- rekommenderas att raksträckorna vore me olika längder.
SPÅRSCHEMA

21. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Överdomarens, bedömande domares, hundförarens, provbestyrelsens och ansvariga
provfunktionärens uppgifter och skyldigheter samt direktiv för spårprov för jakthundar
bestämmes noggrannare i direktiv godkända av Kennelklubbens styrelse.
22. ÄNDRNGAR TILL REGLER OCH DIREKTIV
Ändringar till reglerna fastställs av Kennelklubbens fullmäktige och direktiven av
Kennelklubbens styrelse.
23. KRAV TILL CHAMPIONAT (FI JVA)
Kennelklubbens regler för championat.
24. MENINGSSKILJAKTIHETER OCH BESVÄR
Kennelklubbens anhållan om ändring.

DIREKTIV TILL ARRANGÖRER VID SPÅRPROV FÖR JAKTHUNDAR
Gäller fr.o.m. 01.01.2007
Godkända av Finska Kennelklubben 15.02.2007
1. Allmänt

Provets ändamål är att fastställa hundens förmåga att följa spår av skadat vilt.
Emedan förmågan konstateras med hjälp av konstgjord, i terrängen utlagd
blodspår, har således organisering och framförallt blodläggningen, placering i
terrängen o.s.v. i denna provform en stor betydelse.
Vid spårläggningen bör målmedvetet strävas till, att spåren så långt som
möjligt vore jämnlika och i prov-klassen passande svårhetsgrad. I allmänhet
bör strävas till ett så nära naturliga omständigheter som möjligt.

2. Arrangering av prov
Vid ansökandet samt vid arrangemang av prov bör givna direktiv och föreskrifter följas.
Om man vid ansökandet av prov vill begränsa antalet deltagare, bör strikt
följas Kennelklubbens bestämmelser om begränsande.
Hundmängden bör klarläggas senast då reservation av domare utförs. Som
regel är att en domare bedömer 6 hundar.
Vid överskridning av ovannämda hundantal, bör om detta överenskommas
med ifrågavarande domare.
Domarkallelsen utföres alltid skriftligt.
Till domarna bör omedelbart efter utgången av anmälningstiden,
meddela hundmängden och den klass han bedömer.
Vid ett prov med flere domare, utnämner alltid arrangören överdomaren, med
beaktande till synpunkter, beträffande jävighet.
Domaraspirant som vill utföra övningsbedömning vid provet, bör själv
överenskomma om saken med vederbörliga överdomare samt med provets
arrangör.
Domaraspirant som vill utföra provbedömning vid provet, bör till det hava
tillstånd, av den kenneldistrikt, i vilkens område provet arrangeras.
Vid ansökan av tillstånd från kenneldistriktet till provbedömning, bör aspiranten hava till det, tillstånd av den domare (vilken bör äga rätt att emottaga
prov-bedömningar), åt vem han ämnat utföra provbedömningen samt av
provets arrangörer.

3. Placering av spåret i terrängen
Nogranna krav anges ej för provmarker, men provmarkerna borde motsvara
sådana marker var vilt trivs och i verkligheten rör sig. Samma spårmarker får
doch ej användas oftare än 5 veckors mellanrum. Spår
får ej följande gång placeras lika i terrängen.
Provterrängen borde vara:
- om möjligt ett viltrikt område
- måttlig för en människa att röra sig
- domaren bör kunna, utan att störa hunden, iaktaga
hundens spårarbete.
Passliga provmarker äro tex.:
- skog
- hygge
- naturäng
- snår
- skogsplantering
- gångbart myr
- gräsbeväxt mark
- stigar
- osv.
Enligt möjlighet lägges spåret ”naturligt” så, att terrängen är så omväxlande
som möjligt, tex. höjdskilnader, diken, myr osv. användes till nytta.
Områden som bör undvikas:
- avfalls- och spillingshögar (gödsel)
- barskrapade marker
- stora, vida bergsområden
- allmänna, trafikerade vägar
- stenbrott och branter
- diken med branta kanter
- viltets bo-omnejd
- staket
- åkrar.
3.1. Avstånd
Avstånd mellan spårbörjan och spårslutet bör vara minst 150
meter. Spårbörjan, spåret spårslutet bör vara minst 60 meter från
trafikerad landsväg.
Två intilliggande spår, beroende av terrängen bör vara minst
200 meter. Spårets avstånd från hus och dyligt bör vara ung.
200 meter.
3.2. Redskap och märkning
Redskap:
- karta, vari spåret är inritad

-

kompass
svamp, i ung. 2,5 meters snöre samt blodflaska ( svampen
bör vätas med vatten och kramas vattnet bort innan den vätes
med blod )
- märkningstillbehör:
+ spårmärken, vilka ej skadliggör träd och vilka är lätt att
lösgöra
+ märkningstillbehör till spårbörjan, riktvisning och spårslut
(OBS ! märkena bortages nära spårslutet då man för
klöven till spårslutet).
+ spårnummer samt skylt med blodsättningstid samt namn
blodsättarna.
3.3. Märkning
Provets överdomare granskar och godkänner klöven före provet.
Vid spårbörjan märkes:
- provklass (AVO / VOI)
- spårets nummer
- datum för blodsättningen
- klocktid för blodsättningen
- namn av blodsättarna.
Spårets riktning märkes ung. 10 meter från början för domare och
hundförare.
Vid märkning av spåret bör beaktas:
Märken bör vara så tätt (ung. 200 st. / spår) att spårguiden hela tiden har
vetskap om var spåret befinner sig. Spåret märkes med gömda snitslar.
Synliga snitslar accepteras endast vid särskilt svåra terränger.
Ändamålet med gömda snitslar är, att hundföraren ej kan veta spårets
riktning eller placering. Vinklar och lägor märkes med gömda snitslar så,
att spårguiden kan för domaren visa den tidigare.
4. Viltet (klöven)
Spårslutet med klöven bör vara så långt från vägen att inga som helst
händelser vid vägen kan störa hundens arbete.
Viltet placeras vid spårslutet så att den synes tydligt från spårningsriktning
minst 10 meter tidigare.
Viltet placeras vid spårslutet på en 30x30 cm barskrapad markyta. Viltet föres
till spårslutet i tex. en plastkasse så, att den ej ger dofter i terrängen före
spårslutet. Plastkassen, bör tagas med från skogen och placeras tex. i
bilen efter att viltet förts till spårslutet.

DIREKTIV FÖR HUNDFÖRAREN
1. Som hundförare vid spårprov för jakthundar kan vara en person som har tillräcklig
fysisk kondition.
2. Anmälan till provet bör göras skriftligt samt betala anmälningsavgiften till provets
arrangör inom den tidsgräns som givits vid annonseringen av provet, om inget
annat bestämts vid annonseringen.
3. Provarrangören meddelar till hundägaren, om dennes hund har blivit antagen till
provet samt vid positivt fall, meddela samlingsplats och –tid, som också möjligheter
till övernattning och hur matfrågan är ordnad.
4. Anländ i god tid till provet (senast ½ timme före överdomarens anförande).
5. Förevisa till provbestyrelsen hundens registeringsbevis, vaccineringsintyg och
möjligen övriga behövliga handlingar.
6. Följ noggrant med överdomarens anförande eftersom han ger förhållningsdirektiv
för detta prov.
7. Överenskom med spårguiden om transport. Hundföraren ansvarar att hunden är vid
spårbörjan, då dennes tid för spårandet begynner.
8. Hundföraren är under provets gång alltid dennes officiella representant, oberoende
vem som åger hunden. Hunden bör ha samma hundförare under hela provtiden.
9. Hundföraren bör noggrant följa de direktiv som getts vid överdomarens
ordergivning, samt de direktiv som den bedömande domaren ger under provet.
10. Enligt provreglerna har hundföraren möjlighet att hjälpa hunden vid spårbörjan,
ända till sista synliga riktmärket, men det bör ske lungt och utan att straffa eller
tukta hunden. Kom ihåg att hunden bör spåra självständigt ända till spårslutet.
Bästa resultat uppnås med ett ljudlöst och sansat arbetssätt, vilket är ett märke om
ett gott samarbete mellan hundförare och hund.
11. Den bedömning som överdomaren godkänt och som är gjord i enlighet med
reglerna kan man inte besvära sig mot. Meningsskiljaktigheter av annat slag bör
genast anmälas till överdomaren. Vid prov bör överdomaren på anmodan informera
den som besvärat sig, om praxis vid besvärsförfarandet, om hundföraren ej nöjer
sig till överdomarens tillsammans med provbestyrelsens gjorda beslut i ärendet.
12. Var med vid provets sluttillställning. Resultaten publiceras då.
13. Hundförarens skyldighet är att ta hand om hundes välfärd, gällande terrängen och
samlingsplatsen, under hela provdagen.
14. För skador vilka hunden orsakar, ansvarar hundens ägare.

15. Uppför dig gentemot domar, spårguider, övriga hundägare och alla andra som är
närvarande vid provet på sådant sätt som du önskar att de skulle uppföra sig mot
dig.

DIREKTIV FÖR BEDÖMANDE DOMARE VID SPÅRPROV FÖR JAKTHUNDAR
1. ALLMÄNT
Vid spårprov för jakthundar har hunden möjlighet att nå ett spårchampionat
(FI JVA).
Domarna bör följa regler och direktiv. Spårchampionatet mister sin betydelse om ett
1. pris gives med altför lösa grunder.
Pga. ovannämda får delbedömingarnas högsta poäng givas endast vid utmärkt
prestation och spårarbetet i helhet mycket bra för att hunden kan prissättas med ett
1. pris.
Provets arrangör eller överdomaren ansvarar ej för skada som orsakas hunden under
provet.
2. DIREKTIV FÖR BEDÖMNING
2.1. Spårvillighet 0 – 6 poäng (a)
Vid denna bedömningspunkt konstateras hundens iver till blodspår samt vilja att spåra.
Domaren bör också följa med hundförarens arbete.
- håller hundens vilja att följa blodspåret självständigt eller måste hundföraren
kontinuerligt mana den
- för ofta, och mångordigt uppmuntrande är förbjudet och anses vara hundens
hjälpande.
För snabb hund bör bromsas.
Som bäst är spårvillighet, då hunden spårar självständigt. Spårvilligheten borde helst
bättras mot slutet och giva ett intryck, att hunden arbetar självständigt, villigt och ljudlöst.
2.2. Spårsäkerhet 0 – 12 poäng (b)
Med spårsäkerhet förstås alla funktioner och sätt, med vilka hunden förvarar spåret,
eller försöker och hittar spåret när den tappat eller hamnat på sidan om spåret.
Spårsäkerhet är också det att hunden hela tiden är viss om sin spåruppgift.
God säkerhet kan konstateras, då inga som helst utomstående störningar kan uppriva
hunden från spåret. Domaren bör alltid försöka att konstatera och bli viss om
dylika försvårande omständigheter och därav märkta spårsäkerhet.
Hund som medvetet framåtskrider spåret, visar alltid god spårsäkerhet. Osäkert och
tydligt långsamt framåtskridande som ofta orsakar irrande på sidan om spåret, visar ej
spårsäkerhet. Spårsäkerhet förutsätter ej eksakt markvittrande arbete. T.e.x. hård vind
kan orsaka att hunden spårar på sidan om blodspåret. I bedömningen bör alltid beaktas
vindriktningen.
Om hunden ofta tappar spåret och fastän den själv hittar den på nytt, bör detta anses
till fel och max. poäng kan ej tilldelas hunden i delbedömningar b) säkerhet och c)
framåtskridande. Nerdragning av poäng sker med domarens övervägande.

2.3. Spårarbetets framåtskridande 0 - 10 (c)
Spårarbetet framåtskrider som bäst, då hunden spårar med jämn fart, säkert och spårnoggrant i till terrängen anpassad gångfart. För hård fart bör anses som fel. Spårarbete
som innehåller oavbrutet ringningar är ett märke på osäkerhet och framåtskridandet blir
lidande.
Rotande spårarbete bör bedömas som ett grovt fel. (Hunden ringar t.e.x. på spåret, går
fram och tillbaka på spåret, åt sidan från spåret, men kommer ej framåt i spårarbetet).
Hund som har ett rotande spårarbete kan ej prissättas med ett 1. pris, för rotande arbete
inverkar på bedömning av punkter b) spårsäkerhet, c) framåtskridande, d) utredning av
start, vinklar, sårlägor och blodavbrott, samt f) helhetsintryck.
Spårarbete, "droppe till droppe" stör också framåtskridandet, om det är störande långsamt,
stående och därtill förekommer flere följanden av backspår. Ej heller i dessa fall kan
hunden prissättas med ett 1. pris. Vid bedömning av framåtskridande bör beaktas terrängförhållandena.
2.4. Förmåga att utreda start, vinklar, sårlägor och blodavbrott. 0 - 14 (d)
För hundföraren uppvisas tydligt spårbörjan samt spårets riktning.
Hunden får hjälpas till riktningsmärket(ca. 10 m), därefter bör hunden börja självständigt
spårarbetet.
Om hunden ej börjar spåra, får den försöka i 3 min., därefter avslutas provet. Starten
borde vara målmedvetet.
Vid vinklar och sårlägor bör iakttagas hundens noggranhet. Domaren bör alltid ha vetskap
om placeringar, av vinklar, sårlägor och blodavbrottet.
Hunden bör spåra (utan att gina) hela spårets blodsatta andel.
Hunden bör visa lägorna tydligt. Vid vinklar accepteras granskningar av riktningar.
2.5. Beteende vid spårslut / vilt 0 - 03 (e)
Vid spårslutet bör domaren konstatera, att hunden självmant visar viltet, t.e.x.:
- snokande
- slickande
- apporterande självmant
- värnande/bevakande
- eller på annat sätt
Till 1. pris bör krävas, att hunden självmant går till viltet och visar den tydligt samt
fått från denna bedömningspunkt minst 2 poäng.
För beteende vid vilt, dömes 0, om hunden:
- ej hittar viltet
- går med avsikt förb
- rymmer och är rädd för viltet
- visar ej viltet

Vid spårslutet bör hundföraren hålla sig vid ändan av spårlinan och får närma sig hunden,
först efter lov från domaren.
Vid bedömning av beteendet har hundens intresse till spårslutet en storbetydelse och det
bör noteras vid bedömningen.
2.6. Helhetsintryck 0 - 05 (f)
Vid bedömning av helhetsintryck bör beaktas hundens prestation i sin helhet.
Om hundens prestation i sin helhet ej är utmärkt, får hunden ej prissättas med ett 1.
pris, t.e.x.:
- hunden har av domaren blivit visad spåret (tappt)
- hundföraren har hjälpt hunden, emot reglerna
- spåret har varit för kort
- hundens arbete har varit rotande
- hunden visar viltet, men går inte till detta
- spårtiden 45 min. har öveskridits.
Test av hundens skottfasthet
Hundföraren för hunden till skottfasthetstesten. Hundens skottfasthet prövas i början av
varje prov. Hund som ej godkänts får ej deltaga i själva spårarbetet.
Testen utföres, då hunden är kopplad i 6 m:s lina på plats.
- fri från order
- hundförarna belägna ung. på 10 m:s avstånd
- skottet avfyras ung. 25 m:s framåm hundarna.
Skotträdd hund beteer sig:
+ försöker rymma eller gräva ner sig
+ försöker få stöd från hundföraren
Vid bedömningen bör iaktagas, att:
+ sök och letande av vilt ej är skotträdsla
+ förvirring och häpnad äro ej heller rädsla
Testen av skottfasthet utföres så att onödig störning för vilt ej orsakas.
Testen bör utföras med särskilt stor försiktighet, också bör tagas i hänsyn att samtliga
tillstånd för skjutning är i ordning.
Tappt
Då hunden tappat spåret, tillåtes den söka i högst 3 min. Om spårarbetet ej fortsätter inom
nämda tidsgräns, återföres hunden på spåret av domaren. Då domaren återfört hunden
på spåret, räknas detta alltid till tappt.
Om hunden har tappat spåret och ej visar tecken att återta spåret, visas hunden spåret av
domaren utan tidsgräns och dömes till tappt.
Efter tappt visas hunden ett hittills oanvänd spårssträcka.
Därtill bör tappt dömas då hunden följer bakspår, om den ej självmant återvänder efter att
hava följt 20-30 meter bakspår.
Spårningstid
Om domaren konstaterar att hundens framåtskridande på spåret är så långsamt och/eller
osäkert, att hunden i enligt regler angiven provtid ej hinner nå spårslutet, kan domaren
efter sin övervägning avsluta provet.

Bedömning
Bedömning av hunden prestation bör ske absolut opartiskt. Provets gång bör
noteras så som domaren själv har sett det.
För hunden bör alltid göras rätt. Om hundföraren gör fel, som kan tolkas som styrning av
hunden, bör hundens poäng sänkas. Om domaren observerar att hundföraren försöker
eller ämnar hjälpa hunden på ett sätt, som strider mot reglerna, bör domaren omedelbart
anmärka om saken till hundföraren.
Ett 1. pris får ej tilldelas till hund som ej självständigt har utfört spårarbetet. Om spåret
konstateras tydligt vara kortare än minimilängden enligt reglerna, får ej hunden prissättas
med 1. pris.
Vid fastslagning av hundens prisvalör, bör helhetsintryck och prestationens felfrihet tagas i
beaktande.
Fel som hunden gjort vid sitt arbete inverkar vid flere bedömningspunkter.
Den skriftliga bedömningen bör alltid motsvara den prisvalör som tilldelats hunden
vid provet.
Klocktider gällande provhändelser angives ej i provprotokollets textdel.
Bedömningen av hunden bör alltid ske i en konstruktiv anda.
Bedömningen kan grundas på följande punkter:
- början
- arbetssätt (vittring från marken/luften)
- spåriver
- spårsäkerhet
- framåtskridande på spåret
- utredning av vinklar, sårlägor och blodavbrott
- beteende vid vilt/spårslutet
- helhetsintryck som spårande hund
- observationer av vilt eller övriga störningar
- övriga, av domaren övervägda ärenden
;

ÖVERDOMARENS UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER
Domaren bör på provplatsen övervaka arrangemangen och försäkra sig, att allt går
felfritt tillväga och att bedömningarna göres rätt samt likvärdigt.
Provets överdomare bör alltid i förväg bekanta sig med provarrangemangen samt övertyga
sig om att provbestyrelsen kan sina uppgifter.
Överdomaren anförande
Överdomaren ger i sitt anförande direktiv, och det utför överfunktionären, eller av honom
utnämd person lottningen av spåren. Vid anförandet genomgås tex. följande punkter:
- "moderskapsledighet" 30/42
- löptikar får ej deltaga
- tillstånd för hjälpande av hunden från start till ung. 10 m. märkningen
- hundförarens plikt att hålla hunden kopplad hela tiden och hålla 6 m:s avstånd mellan
sig och hunden. Då hunden tappar spåret bör hundföraren också då följa hunden på
6 m:s avstånd. Linan får släppas endast med tillstånd av domaren.
- plikten att bromsa för snabb hund
- avbrytning av provet:
+ spårandet bör börja inom 3 minuter
+ efter tre tappter
+ för långsamt, rotande spårarbete
+ spårarbete 45 min, efter domarens övervägande
+undförarens rätt att avbryta
- förfanade vid bakspår
- hundförarens beteende vid spårslutet;
- ivrande av hunden
- styrning och hjälpande av hunden, samt dess inverkan vid bedömningen
- hundens straffande eller tuktande
- förfarande vid besvär
Domarberättelsen
Domarberättelsen bör innehålla de i provet använda domare och i vilken klass de bedömt
samt hundarnas tävlingsnummer.
Vid uträttande av domarberättelsen bör övervägas, vad var speciellt bra eller dåligt i
provet.
Åtminstone bör följande ärenden behandlas kort:
- ansvarig funktionär / provkommittén
- möjliga övningsbedömare / provbedömare, ingående hemort
- namn och domarnummer av domaren som emottagit ovannämda bedömningar
- blev aspiranterna godkända / underkända
- terräng
- väderlek
- längd på spåren, mm.
- märkningen av spåren
- kvalitet vid guidningen
- möjliga observationer av vilt i skogen

ÖVERDOMARSKOLNING
Domare som bedömer vid spårprov för jakthundar har överdomarkompetens.
Vid domarskolning följes Kennelklubbens direktiv skolning, auktorisering och användning
av Pris-, bedömande- och överdomare.
Därtill ställes följande krav innan domarskolningens början;
-

personen har genomgått godkänt provfunktionärskurserna, del 1 och 2

-

personen har deltagit minst 5 gånger vid ifrågavarande provets arrangemang,
varav minst 2 ggr. som ansvarig provfunktionär

-

personen bör ha skriftlig rekommendation från sin förening, rasförening samt
kenneldistrikt

-

har varit medlem i rasföreningen eller rasklubben minst 2 år samt vara medlem
i Kennelklubben

-

har varit hundförare i prov med hund som blivit prissatt vid provet

-

aspiranten bör utföra träningsbedömningar minst i två prov, för två skilda överdomare, innan utförande av provbedömningar. Aspiranten bör själv taga kontakt
och komma överens om träning med ifrågavarande överdomare samt med provbestyrelsen

-

domaren kan ha endast en tränings- eller provbedömare i provet och denne bör
bedöma samtliga hundar som domaren bedömer

-

tränings- och provbedömningar bör utföras både i AVO- och VOI-klassen och i
båda klasserna bör vara minst fyra bedömda hundar

-

tränings- och provbedömningarna bör ske innan följande provår efter kursen utgått,
1. provbedömningen bör utföras inom 12 månader efter kursen och tiden mellan
första och andra provbedömningen får vara högst 12 månader

-

vid provbedömningen i minst två prov vilka beviljats av kenneldistriktet, i båda
minst 4 prissatta hundar. Provbedömningarna utförs åt två skilda överdomare

-

aspiranten bör underkännas, om hans bedömning gällande prisvalör avviker från
den bedömande domarens bedömning i flere än en bedömning. Till provbedömningen bör vara godkännande av den kenneldistrikt som beviljat provet. Vid ansökan om provbedömning från kenneldistriktet bör aspiranter ha godkännande från
ifrågavarande överdomare vilken äger rätt att taga emot provbedömningar och från
provbestyrelsen

-

Kennelklubben och rasföreningarna i samråd definierar de överdomare, vilka har
rätt att emottaga provbedömningar och fungera som kursledare vid överdomarkurs.

PROVFUNKTIONÄRER
SPÅRGUIDE
Spårguidens uppgifter är specielt krävande och ansvarliga. Domarens möjligheter att
bedöma hundens spårarbete så bra som möjligt, är beroende av, hur bra spårguiden
fungerar. Hundens prestation kan t.o.m. underkännas, om domaren kunnat bedöma
någon del av provarbetet.
Egentliga uppgifter:
- deltar i spårläggandet
- ger domaren en överblick av spåret
- kommer överens med domaren, på vilket sätt, han informerar om spårets riktning,
vinklar, lägor, blodavbråttet och spårslutet
- ansvara att klöven har enligt reglerna förts till spårslutet och lagts några droppar
blod på denne
- ansvarar att plaspåsen kommer bort från terrängen
- tar bårt alla spårmärken från och nära spårslutet
- ansvara att domaren alltid vet var spåret finns samt dess riktning
- meddela domaren tillräckligt tidigt(30-60 meter innan) närmandet av vinkel, läga,
blodavbrått och spårslut samt visa ifrågavarande ställe
- informera domaren om sådana terrängförhållanden vilka kan inverka rörelsen
- då hunden tappar spåret bör detta meddelas domaren. Spårguiden flyttar sig från
spåret ett stycke, så att hundföraren ej pga. spårguidens placering kan veta var
spåret befinner sig eller spårets riktning
- plocka bort samtliga spårmärken efter spårarbetet
Hundens prestation på spåret får ej berättas före den officiella slutceremonin.
ANSVARIG PROVFUNKTIONÄR
Ansvariga provfunktinären är provets verkliga ledare. Ansvaret av provets genomföring
sakligt och enligt reglerna tillhör i första hand den ansvariga provfunktionären.
Uppgifter före provet:
- övervaka anskaffningen och transport av redskap och tillbehör
- anskaffning av prisföremål
- generalplanering av spårens placering
- organisering och övervakning spårläggning och blodsättning
- utarbeta provets tidsscema
- arrangering av provets allmänna service
- arrangering av spårens utlottning
Uppgifter under provet:
- genomförandet av provets öppnings- och slutceremonier
- arrangering av transporten (hundar, hundförare, spårguider i god tid till spåren)
- ansvara om tidtabellen
- domarnas transport och service
- organisering och övervakning av provets sekreterar-sysslor
- övervakning av allmän ordning (OBS ! hundarna bör vara kopplade på prov- och
samlingsplatsen)
- övervaka, att provprotokollen och individuella bedömningsprotokollen är sakligt
fyllda och undertecknade samt försäkra att dessa skoickas till kenneldistriktet inom
en vecka efter provets avslutning.

PRISFÖREMÅL
Prisföremål borde utdelas minst till samtliga hundar som delats 1. pris i sin klass.
Prissättning av bästa hundarna är en tilltalande och sporrande teckning till bra
spårande hundar.
Val av provets bästa hund borde undvikas pga. klassernas svårighetsgrad. Om så
ändå göres, väljer överdomaren / domarna provets bästa hund.
Arrangering av spårprov för jakthundar består av många delfakorer. Regler
och bestämmelser och övriga för provformen gällande direktiv noggrant
följda ger en grund till ett bra genomfört prov och möjliggör en opartisk
bedömning av spårande hundarna.

DIREKTIV TILL ARRANGEMANG AV FINLANDS MÄSTERSKAPSTÄVLING VID
SPÅRPROV FÖR JAKTHUNDAR
Godkända av Kennelklubben 15.2.2007. Gäller från och med 1.1.2007.
1. ÄNDAMÅL
Provets ändamål är att förebygga skolning av spårande hundar, öka samt breda ut på
intressanters mängd med olika raser.
2. ARRANGERING AV PROVET
2.1. Vid FM-provet följes ikraftvarande regler vid spårprov för jakthundar.
2.2. Ansvaret av arrangeringen ligger hos rasföreningar som deltar vid spårproven
.
2.3 Rasföreningen väljer provets arrangör med hänsyn att i samma kenneldistrikt ej
arrangeras FM-prov två tilliggande år.
2.4. Av Kennelklubben godkänd kommitté nämner FM-provets och uttagningsprovets
samtliga domare.
Vid uttagningsprovet används två domare i samliga grupper. Medeltalet av domarnas
poänger gäller vid bestämmande av hundens slutliga placering.
Överdomaren vid uttagningsprovet nämner ena domaren tillgruppens överdomare, vilkens
bedömning och poängsättning kvarstår som provets bedömning.
Provets överdomare bedömer ensam FM-provet.
2.5. Till överdomaren samt hans suppleant väljes erfarna överdomare.
Överdomaren vid uttagningsprovet fungerar som suppleant till överdomaren vid FMprovet.
Som andra domare i gruppen kan vara domare som bedömt i provformen i minst två år.
2.6. Provet anordnas anpassande till älgjakten så att den arrangeras en vecka innan
begynnelsen av älgjakte.
3. PROVETS EKONOMI
3.1. Av provets ekonomi ansvarar rasföreningen och arrangerande förening.
4. VAL AV HUNDARNA TILL PROVET
4.1. Kenneldistrikten utnämner hunden samt reservhunden till provet.
4.2. Utnämningen kan ske:
- enligt kenneldistriktets mästerskapsprov, då gäller placeringen vid provet som
kvalificering
- kenneldistriktets spårprovskommitté väljer
- väljes av kenneldistriktet vald väljare.
4.3. Som grund till utnämning av hund bör av kommitté eller väljare ske efter hundens
segrarklass resultat (kvalitetsbedömning). Poäng kan ej jämnföras då, hundarna har
deltagit vid olika prov och bedömts av olika domare (hundens jämnlika resultat).
4.4. Kenneldistriktets mästerskapsprov arrangeras två veckor innan FM-provet.

4.5. Hund kan endast delta i uttagningsprov inom ett distrikt årligen.
Hunden skall delta i uttagningsprov inom det distrikt var dess ägare / innehavare är
stadigt-varande bosatt.
4.6. Arrangören av kenneldistriktets uttagningsprov, kommitté eller väljaren, som utför
utnämningen till FM-provet, bör omgående meddela FM-provets arrangör, vilken hund har
blivit vald. Vid meddelandet bör finnas uppgifter som krävs vid anmälan till prov.
4.7. Hundens ägare ansvarar att provavgiften är betalad.
5. HUNDAR SOM DELTAR VID PROVET OCH UNDERKÄNT PROV
5.1. Vid FM-provet deltar hundar valda av kenneldistrikten.
5.2. Provet utföres under två dagar. Uttagningsprovet arrangeras på lördagen. Hundarna
lottas till grupperna.
5.3. Vid FM-sluttävlingen deltar uttagningsprovets 6 bästa hundar samt föregående ärets
segrare.
5.4. Uttagningsprovet och sluttävlingen äro separata prov, vilka resultat meddelas på
normalt sätt.
5.5 FM-provets bästa hund får FM-värdet(SM).
6. ÄNDRINGAR TILL DESSA REGLER
Ändringsförslag till dessa regler bör framställas Kennelklubbens prov- och
tävlingskommitté.
Ändringarna bekräftas av Kennelklubbens styrelse.

