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O R D F Ö R A N D E N S  K O M M E N T A R :

TACK
för det 
gångna året
Jag vill inleda med att tacka alla som medverkat till den verksamhet 
som förbundet och länsklubbarna bedrivit det gångna året. Åtskillig 
tid och kraft läggs på att vi skall ha mästerskap och annan aktivitet. 
Vi får inte heller glömma redaktionen som lägger ned mycket arbete 
i skymundan men som är en förutsättning för vår verksamhet.

Nyss hemkommen från de Nordiska Mästerskapen 2006 i Kristian-
sand, Norge, vill jag rikta ett tack till laget och funktionärer. Givetvis 
även till Agder Politihundelag som arrangerat en trevlig och rättvis 
tävling. Under tävlingens gång slets vi mellan goda skratt och hårt 
arbete. Mer om detta fi nns att läsa inne i tidningen, signerat J-H 
Oscarsson. Nordiska Mästare 2006 blev Norge med Sverige på en he-
drande andraplats. Att Tony Johanssons med Köttorps Faxe stod som 
individuell vinnare i patrullklassen gjorde inte saken sämre.
Vid först det Nordiska seminariet 2005 och nu under NM har det 
framkommit att det Nordiska tävlingsprogrammet och formerna för 
utförandet, behöver ses över. NPHU har därför beslutat att kalla till 
en nordisk domarkonferens i december. Svenska representanter blir 
regelkommittén.

Jag har tillsammans med Anders Wiss haft ett möte med Polishund-
tjänsten och Svenska Polisförbundet rörande våra avtal och ersätt-
ningsnivåer. Vår uppfattning är att det råder oklarhet och olikheter i 
dessa frågor. Mötet blev mycket konstruktivt och vi kommer gemen-
samt att arbeta vidare.

Vid kommande årsmöte kommer ett antal ledamöter i styrelsen 
att avsäga sig vidare uppdrag i styrelsen. Jag vill poängtera att det 
inte beror på missbelåtenhet utan snarare på åtagande av andra 
uppdrag. Själv har jag fått tjänsten som länshundbefäl i Skåne och 
meddelat detta till valberedningen. Med tanke på alla avgångar från 
styrelsen och på den erfarenhet som är nödvändig i styrelsearbetet 
har valberedningen bett mig att sitta kvar ytterligare ett år.
Eftersom jag någonstans ”brinner” för föreningsverksamheten och 
demokratin har jag inga problem med detta men det är något som 
ni (förbundsrådet) avgör.
2001 hade vi en ordförandekonferens som vi bedömde som mycket 
givande och som faktiskt bidrog till skrivandet i vår tidning. För att 
medverka till att ”sätta fart på” länsklubbarna har styrelsen för av-
sikt att föreslå årsmötet att, i budgeten, avsätta medel för en ordfö-
randekonferens under hösten.

Till sist önskar  jag alla en trevlig sommar

Lars Lindgren, ordförande
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Kallelse till
Årsmöte

      Årsmöte i Polisens Hundförarförbund 2006

I samband med SM i Örebro

Fredag 1 september kl. 18.00

DAGORDNING

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd – upprop förbundsrådsledamöter

  1. Val av årsmötesordförande
  2. Val av årsmötessekreterare
  3. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
  6. Årsberättelse
  7. Revisionsberättelse
  8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
  9. Fastställande av budget
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Stadgeenliga val
12. Behandling av inkomna motioner

K A L L E L S E  T I L L  Å R S M Ö T E
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Tiden rullar på och Polishund-SM 2006 närmar sig. 
Vi i Örebro som hållit på med planeringen, börjar nu 
att känna att någonting väldigt speciellt är på gång.

Vägen fram till dagens datum har inte varit helt rak. 
Om man skall vara riktigt ärlig, så känns det bara sti-
mulerande. Det största problemet har varit att få tag 
på en läktare. Alla företag som vi kontaktat, tror ju 
att vi tar entré, så den dyraste offerten för en läktare 
låg på 96 000 kronor. Efter många turer hit och dit, 
så har vi nu löst läktarproblemet på ett sätt som vi är 
nöjda med. Vi tror och hoppas att den tävlingsplats 
som vi valt, Gustavsviks Campingområde, ska bli 
något alldeles extra. Närheten till centrala Örebro och 
närheten till äventyrsbadet, gör att man kan ta med 
sig hela familjen till detta SM.

Just i skrivande stund undrar vi varför inte fl er 

ekipage har anmält sig, men vi får hoppas att det 
kommer in massor med anmälningar de sista tre 
veckorna.

Sponsorträff
Torsdagen den 1 juni bjöd vi in alla sponsorer till en 
träff där vi visade våra egna hundar och vilka mo-
ment som ingår i SM-tävlingarna. Efteråt bjöd vi på 
mat inne på campingområdet. Vi gjorde detta, för att 
vi ville ge lite tillbaka till sponsorerna. Många frågor 
ställdes till oss om olika moment och om tävlingen.

Flera av sponsorerna har efter sponsorträffen ringt 
och tackat för denna träff. En sådan är nog något som 
kommande arrangörer bör fortsätta med. Den var 
enormt uppskattad.

S M  —  Ö R E B R O

Nu är förberedelserna och 
planeringen igång på allvar
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För framtiden
Något som hundförarförbundet måste se över är det 
dataprogram som fi nns för SM-tävlingarna. Detta 
program räknar ut poäng och vilka som skall ha 
vandringspris m.m. Det fi nns många fel där, som 
påpekades i samband med Polishund-SM i Karlsborg. 
Dessa är inte ordnade än.

En annan sak är antalet utbildade domare i hund-
förarförbundets regi. Om någon av dessa gentlemän 
skulle få för sig att tävla någon gång, så räcker 
knappt antalet domare till. Med andra ord, så måste 
fl era domare utbildas.

Ledinare
En inte helt obekent kille vid namn Thomas Ledin 
sjöng ”Vi är laddade, vi är tända”. Det är vi arrangö-
rer också. Hoppas ni som kommer hit och tävlar, dö-
mer eller bara tittar, känner likadant. Vi jobbar för att 
Ni skall komma att minnas Polishund-SM i Örebro.

Hundförarna, Örebro

S M  —  Ö R E B R O
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D O M A R F Ö R T E C K N I N G  F Ö R  P O L I S H U N D S - S M

Domarförteckning
för Polishunds-SM

Generellt gäller att för att döma ett som-
mar-SM skall man vara aktiv medlem i 
hundförarförbundet samt ha genomgått 
förbundets domarutbildningar.

Domare A får döma spår – Sök – Saksök 
– lydnad och skydd. Domare B får döma 
spår – Sök – Saksök.

Kravet för domare A är att man dömt 

minst ett tidigare SM som domare B 
samt ”bakdömt” skyddsmomenten en hel 
dag på ett svenskt Polishundsmäster-
skap.

Ett skriftligt godkännande från de A-do-
mare som utfört kontrollen vid ”bakbe-
dömningen” skall sändas till tävlingsan-
svarige i  Hundförarförbundets styrelse.

Domarförteckning 2006-05-01

A-domare
Leif Malmgren
Leif Gustafsson
Per-Erik Karlsson
Göran Lundström
Ingemar Hagelin
Jan Karlsson
Lars Lindgren
Peter T Lindberg
Kjell Ström

B-domare
Leif Carlsson
Ulf Backman
Hans Forsberg
Bernt-Gunnar Carlsson
Jerker Lawesson
Roberto Viscovich
Thomas Pettersson
Glenn Andersson
Sven Nyberg
Harry Nilsson
Carl-Gunnar Häljebo
Ingemar Skyldeberg
Sven  Holgersson
Torsten Domeij

Domarlista, Narkotikasöks-SM

Nedanstående personer har medverkat 
vid hundförarförbundets narkotikado-
markonferans och är därmed godkän-
da att verka som spår- och sökdomare 
vid narkotikasöks-SM.

Lydnadsmomenten vid narkotikasöks-
SM skall dömas av domare från domar-
listan, sommar-SM, (A eller B-domare).

• Per Eriksson, Stockholm

• Elisabeth Holm, Västra Götaland

• Peter Lindberg, Stockholm

• Christer Lundqvist, Västra Götaland

• Bo Olsson, Stockholm

• Roger Zetterberg, Uppsala

• Roberto Viscoviech, Jönköping

• Thomas Wiman, Västra Götaland
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INBJUDAN
Hundenheten i Östergötland inbjuder till SM för Polisens narkotikahundar.

Behörig startande är narkotika- eller kombinationshund vid polisen.
Varje länsklubb äger rätt att anmäla ett ekipage för varje påbörjat tiotal utbildade narkotikahundar.

     Tid: Onsdagen den 4 oktober – lördagen den 7 oktober
 Informationsmöte den 4 oktober kl. 18.00 i Medevi
 (beräknad avslutning kl. 13.00 på lördagen).
     Tävlingsplats: Motala och Medevi
     Logi: MedeviBrunn, 8 km norr om Motala
 Enkelrum på Brunnshotellet
     Tävlingsbestämmelser: Enligt Polisens hundförarförbunds SM-regler för narkotikasök
     Klädsel: För tjänst som hundförare.
     Anmälningsavgift: 250:-
     Boende med mat: Helpension, Onsdag kväll till lördag lunch. Pris 1200:-
     Betalning: Till bankgiro nr 5250-5021, senast 2006-09-20
     Anmälan: Östergötlands Polishundklubb
 Torgny Hultin
 Polisen Östergötland
 Box 345
 581 03 LINKÖPING

 Senast datum för anmälan 2006-09-01. Använd bifogad anmälningsblankett.

     Förfrågan: Torgny Hultin, tel. 013-24 68 18
 L-G Samuelsson, tel. 013-24 12 91
 Kennet Eriksson, tel. 013-24 15 39
 Patrik Karlsson, tel. 013-24 15 18

I N B J U D A N  -  S M  I  N A R K O T I K A S Ö K  F Ö R  P O L I S H U N D A R

SVENSKA
MÄSTERSKAPEN

I NARKOTIKASÖK
FÖR POLISHUNDAR
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I N B J U D A N  -  S M  I  N A R K O T I K A S Ö K  F Ö R  P O L I S H U N D A R

Anmälan till
Svenskt mästerskap för

polishundar i narkotikasök
    Förare
    Namn:  ........................................................................
    Polismyndighet:  ........................................................................
    Tjänstehundklubb: ...................................................................... 
    Telefon:  ........................................................................

    Hund
    Namn:  ........................................................................
    Kennel:  ........................................................................
    Ras:  ........................................................................

    Född:  ........................................................................

    Anmälan skickas till Östergötlands Polishundklubb
 Torgny Hultin
 Polisen Östergötland
 Box 345
 581 03 LINKÖPING



SVENSKA MÄSTARE 

Svenska 
mästare 

År 
1963 

Grupp 
Skydd 
Spår 

Namn 
Sven Gustafsson 
Sune Johansson 

Distrikt 
Trollhättan 
Boden 

Hund 
Arro 
Pilot 

Tävlingsort 
Göteborg 

1964 Kombinerad Sven Gustafsson Trollhättan Arro Gävle 

1965 Skydd 
Spår 

Inge Oskar Andersson 
Jan Erik Hansson 

Stockholm 
Stockholm 

Tino 
Nero 

Stockholm 

1966 Skydd 
Spår 

Tommy Stolt 
Torsten Jansson 

Stockholm 
Västerås 

Lester 
Devil 

Arboga 

1967 Skydd 
Spår 

Ramon Nordin 
Bengt Nilsson 

Stockholm 
Stockholm 

Garron 
Fax 

Sollefteå 

1968 Skydd 
Spår 

Ramon Nordin 
Bengt Nilsson 

Stockholm 
Stockholm 

Garron 
Fax 

Sollefteå 

1969 Skydd 
Spår 

Tommy Stolt 
Lars Brauer 

Stockholm 
Stockholm 

Lester 
Ajax 

Jönköping 

1970 Skydd 
Spår 

Tommy Stolt 
Bengt Nilsson 

Stockholm 
Stockholm 

Lester 
Fax 

Norrköping 

1971 Skydd 
Spår 

Jan Kempe 
Bror Eriksson 

Eskilstuna 
Köping 

Kalif 
Sarek 

Sollefteå 

1972 Skydd 
Spår 

Tore Forssén 
Ingvar Kempe 

Härnösand 
Stockholm 

Kleber 
Zorro 

Malmö 

1973 Skydd 
Spår 

Tore Forssén 
Morgan Johansson 

Härnösand 
Göteborg 

Kleber 
Poker 

Göteborg 

1974 Skydd 
Spår 

Frank Pettersson 
Hans Andersson 

Göteborg 
Nyköping 

Sickel 
Vexo 

Uppsala 
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SVENSKA MÄSTARE 

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort 
1975 Skydd Bror Eriksson Köping Brindo Umeå 

Spår Gunnar Sköld Stockholm Vambo 

1976 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Sollefteå 
Spår Rolf Back Falun Chabo 

1977 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zocko Skövde 
Spår Toivo Voutilainen Handen Irak 

1978 Skydd 
Spår 

Kjell Zetterlund 
Bernt Nyberg 

Göteborg 
Örebro 

Ymer 
Cesar 

Örebro 

1979 Skydd Kjell Wiklund Gävle Hanko Haninge 
Spår Olle Thulin Uppsala Curo 

1980 Skydd Sven-Olof Sundberg Göteborg Besk Göteborg 
Spår Inställd 

1981 Skydd 
Spår 

Sven Olof Sundberg 
Hans Dominicus 

Göteborg 
Stockholm 

Besk 
Ädel 

Gävle 

1982 Skydd 
Spår 

Leif Gustafsson 
Hans Dominicus 

Göteborg 
Stockholm 

Ringo 
Ädel 

Stockholm 

1983 Skydd 
Spår 

Lars-Göran Nilsson 
Hans Dominicus 

Stockholm 
Stockholm 

Nicko 
Ädel 

Göteborg 

1984 Skydd Jan Kempe Eskilstuna Zacko Malmö 
Spår L-G Martinsson Lund Quattro 

1985 Skydd Sten Billerud Handen Idol Halmstad 
Spår Hans Dominicus Stockholm Quando 

1986 Skydd Sten Billerud Handen Idol Södertälje 
Spår Hans Dominicus Handen Quando 

1987 Skydd 
Spår 

Leif Carlsson 
Bengt Engwall 

Göteborg 
Örebro 

Apache 
Sarro 

Stockholm 

1988 Skydd Lars-Göran Nilsson Stockholm Tarras Trollhättan 
Spår Sten Billerud Handen Idol 

1989 Skydd Lars-Göran Eriksson Märsta Quido Mora 
Spår Bengt-Erik Ljunglöv Södertälje Hagge 

1990 Skydd 
Spår 

Per Granath 
Lars Öster 

Huddinge 
Örebro 

Bero 
Tazz 

Norrtälje 

1991 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Västerås 
Spår Ronny Adolfsson Handen Kärrets Crai 

1992 Skydd Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso Härnösand 
Spår Roger Wiklander Tarras 

1993 Skydd 
Spår 

Leif Carlsson 
Per Berggren 

Göteborg 
Örebro 

Passats Ali 
Triumphs Bamse 

Göteborg 

1994 Skydd Leif Carlsson Göteborg Passats Ali Malmö 
Spår Jan-Henrik Oskarsson Umeå Passats Hasso 
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SVENSKA MÄSTARE 

År Grupp Namn Distrikt Hund Tävlingsort 
1995 Skydd Zijad Taslaman Malmö Eftas Irko Karlstad 

Spår Lars H. Öster Örebro HS Tazz 

1996 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Alphagårdens Nine Uppsala 
Spår Thomas Pettersson Karlshamn Passats Gino 

1997 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Östersund Quanto Stockholm 
Spår Mats Redefalk Uppsala Atenagårdens Odin 

1998 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Kalmar 
Spår Eva Simonsson Uppsala Frisco 

1999 Skydd Lennart Gustavsson Stockholm Lei-Anns Nitro Linköping 
Spår Jan Karlsson Södermanland HS Dukat 

2000 Skydd Leif Simlund Halland Zagals Åkky Göteborg 
Spår Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax 

2001 Skydd Bengt-Erik Ljunglöv Jämtland Alf Borås 
Spår Jan Gyllensten Skåne Kurants Dilo 

2002 Skydd Ronny Holmberg Blekinge Jebas Erax Östersund 
Spår Tony Johansson Kronoberg Bödavindens Arras 

2003 Skydd Ann Berg Skåne Memorix Gino Ronneby 
Spår Sten Billerud Stockholm Triumphs Jordan 

2004 Skydd Glenn Andersson Skåne Blackneck’s Garbo Malmö 
Spår Thomas Wiman V:a Götaland Värhufvud Fax 

2005 Skydd Stockholm 
Spår Dan Pellas Stockholm Jurassic Erox 

Peter Sverdfält Lei-Ann’s Ville 
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G R U N D K U R S E N  2 0 0 6  I  K A R L S B O R G

Hundförarutbildning,
våren 2006

För min egen del hade väntan känts lång – mycket lång. Nu var det dock dags 
att sälla sig till det ädla släktet – hundförarna. 

Måndagen den 20:e mars satt 14 förväntansfulla och taggade hundföraraspiran-
ter i lektionssalen och inväntade kursstart. 

Vi hälsades välkomna av chefen för polishundtjänsten, Sven Nyberg, som gratu-
lerade oss till en mycket trevlig befattning inom polisen och som sedermera öns-
kade oss lycka till på kursen. Därefter presenterades kurschefen C-G Häljebo samt 
instruktörerna för denna omgång som var Cathrin Sandgren, Stefan ”Skuggan” 
Lönnvik (numera kallad för ”Stampe” av vissa…) samt Patrik Eriksson. 

Parallellt med grundkursen skulle även en instruktörskurs gå av stapeln med 
Glenn Andersson och Anne Berg som instruktörer. 
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Den första veckan insåg man att man 
hade en lång väg att vandra innan 
man ens skulle fundera på att avlägga 
tjänstbarhetsprov. Trots att jag var väl 
medveten om vad tjänstbarhetsgrad 1 
innebar sedan tidigare, så funderade 
jag stundtals på om det ens skulle 
vara möjligt att avlägga prov samma 
år – en tanke som dock skulle föränd-
ras under kursens fortskridande. 

Den första onsdagen skulle avslutas 
med kvällstjänst. Samling i lektions-
salen iförd civil klädsel var beordrat. 
Inom grundkursen spekulerades det 
om att det var festligheter på gång. 
När instruktörerna gör entré får vi 
veta att det skall hållas personliga 
samtal. En och en fi ck vi gå ut till 
instruktörerna som satt strax innanför 
trapphuset på översta våningen. Det 

märkliga var att de som gått ut aldrig 
kom in igen… 

När det väl var min tur att kliva ut och 
få fi skarna varma så satt instruktörs-
gänget samt Sven Nyberg på anvisad 
plats iklädda bistra miner. Jag fi ck 
sätta mig ned och förklara vad jag 
tyckte om kursen så långt samt delge 
dem mina funderingar. Samtalet kom 
sedan in på hur jag upplevde kontak-
ten med hunden samt koppelhante-
ringen? Innan jag han svara, så bad de 
mig att resa mig upp för att visa min 
teknik med det koppel som var fäst i 
en tälttallrik tillhörande ett militärtält, 
som låg på golvet bakom mig. Vad 
är det frågan om, tänkte jag…? Men, 
visst… Jag ställde mig upp och tog 
kopplet i min hand. En av instruktö-
rerna bad mig att visa hur jag tar kon-

takt med hunden och sedan ta ett steg 
framåt. Tankarna som for i mitt huvud 
kan inte delges här, men jag fann mig 
i situationen och kommenderade ”fot” 
för att därefter ta ett steg framåt. Föga 
förvånande låg tälttallriken kvar snett 
bakom mig.. Reaktionen var omedel-
bar; Mja… Nu fi ck du inte med dig 
hunden – återgå till utgångspositio-
nen igen. Jaha, tänkte jag samtidigt 
som jag kände mig ”något” besvä-
rad. Jag blev tillsagd att testa igen. 
Jag gör samma procedur igen med 
samma resultat. När jag tittar upp mot 
instruktörerna möts jag av besvärade 
miner. – ”Du måste ju ge hunden en 
chans att söka kontakt innan du börjar 
gå” – ”du kan sätta dig igen”. Jag får 
därefter en mycket kort lektion i hur 
viktig kontakten med hunden verkli-
gen är. Jag kände mig skapligt dum, 

G R U N D K U R S E N  2 0 0 6  I  K A R L S B O R G  
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G R U N D K U R S E N  2 0 0 6  I  K A R L S B O R G  

men funderade samtidigt vad detta är 
för ”apelsinrullarkurs” jag har hamnat 
på?

Efter att jag har slagit mig ned igen 
får jag frågan om vad jag kommer 
att kunna tillföra hundförarverksam-
heten i Sverige? Mina utsvävande 
svar är inget jag är stolt över så här i 
efterhand, men kan inte förneka att de 
lämnade min mun.  

– ”Jo, jo… Men vad vill du uppnå 
med din hund”?, blev kontringen. 
Samma besvärade miner fanns, återi-
gen, att skåda hos instruktörerna. Jag 
hävde ur mig att jag vill få min hund 
så tjänsteduglig som möjligt och på så 
sätt ingjuta förtroende hos de kollegor 
som kommer att behöva ha hund i ett 
ärende. Svaret blir, återigen, - ”Jo, 
jo, men vad vill du uppnå med din 
hund?”. Tankarna snurrade.. Ja, vad 
vill jag uppnå..? Efter en stunds fun-
derande så klämde jag ur mig: - ”Jag 
vill gripa bus!”. Samtliga i rummet 
suddar genast bort sina besvärade 
miner och ser glada ut – TACK, säger 
Patrik och sträcker fram handen och 
hälsar mig välkommen in i gänget. 
Jag förstår då att jag varit en idiot och 
just nu är föremål för en inkilning… 
Efter en kort stunds vätskepaus och 
glada tillrop om hur rolig jag sett 
ut med kopplet i handen, blir jag 
ombedd att gå ned för trappen till 
annat sägs. Två våningsplan ned möts 
jag upp av två instruktörselever som 
presenterar sig vid namn och ger mig 
nya direktiv… Resten är historia, men 
är av trevlig karaktär… 
      
Vintern hade Karlsborg i ett järngrepp 
under de första tre veckorna, vilket 
innebar lydnadsdressyr i pinande 
vind och snöfall. Resultaten lät dock 
inte vänta på sig. När man väl hittat 
”nyckeln” till sin hund kändes det 
som att man ville kliva vidare i utbild-
ningen, vilket också gjordes. 

När snön väl började försvinna och 
någorlunda stora områden förvandlats 
till barmark påbörjades spårningen 
med en viss försening i planeringen. 
Lasse Eriksson lade den teoretiska 

grunden för oss för att sedan låta 
instruktörerna ta vid och påbörja 
dressyr ute i terränglådan. De fl esta 
hundarna visade ett bra spårintresse, 
men för andra började problemen 
härmed. Tråkigt nog fi ck en, i övrigt 
bra hund, bytas ut p.g.a. problem med 
spåret. Totalt fi ck tre hundar bytas ut 
under kursens gång. 

Veckan innan treveckorsuppehållet 
stod ett möte med vargarna i Kolmår-
den på programmet – något som var 
mycket uppskattat av alla. 

När vi väl var tillbaka efter kursup-
pehållet påbörjades skyddsdressyren. 
Till denna kursomgång var Sverker 
Lindblad inbjuden att hålla i en 
veckas utbildning. Sverkers närvaro 
uppskattades av oss samtliga, då han 
uppvisade en mycket stor kunskap i 
ämnet och lade ned stor möda på att 
få våra hundar och oss att köpa bud-
skapet. Några dagar var oerhört varma 
vilket resulterade i rödsvedda nackar, 
hjässor och en stabil bondbränna på 
sina håll och kanter.    

Vid sidan av dressyren utspelades 
det en slug och intensiv krigföring 
i form av innebandy. En sport som, 
med fördel, spelas med ett fåtal regler 
och kämparglöd. Grundkursen mot 
instruktörskursen/instruktörerna. 
Med handen på hjärtat skall det väl 
erkännas att vi hade svårt att slå 
dem, men lyckades ändå med det 
vid ett tillfälle. Men, visst… Med 

Glenn som tjuvback och en fastvuxen 
Mikka i målgården, så blir det vad 
det blir… ;-) Det var dock tur att det 
inte spelades någon match den sista 
veckan, då den vänskap som byggts 
upp kurserna emellan torde ha stått på 
spel. Men kul var det! 

När kursen började lida mot sitt slut 
var det nog många som var sugna på 
att åka hem och förhoppningsvis av-
lägga tjänstbarhetsprov å det snaraste 
för att sedan börja jobba – jag var en 
av dem. 

På avslutningsdagen var det många 
nöjda nyblivna hundförare som tog 
emot sitt tjänstetecken och tillhörande 
diplom efter sju veckors utbildning.  

Avslutningsvis vill jag tacka för en 
mycket givande och rolig utbildning 
samt tacka alla inblandade, såväl 
instruktörer som instruktörselever, för 
all den hjälp som lämnades till oss 
grundkursare!

På återseende!

Pa Johan Autere
Hundenheten, Eskilstuna, Söderman-

landslän
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Måndagen den 5 juni startade jag den 
långa resan till Kristiansand i Norge 
där Nordiska Mästerskapen skulle ske 
under tiden den 7 juni till den 10 juni.

Jag åkte förbi Härnösand och 
hämtade upp Per Lockner och sedan 
bar det av till Östersund där Marrti 
Källmalm plockades upp.

Vi övernattade i Karlstad och på 
morgonen den 6 juni när vi skulle 
fortsätta färden, upptäckte vi att det 
högra bakdäcket var tomt på luft.

Efter vi hade fi xat punkteringen 
åkte vi vidare mot Kristiansand. När 
vi kom fram till Kristiansand mötte 
vi dom andra i laget, Tony, Thomas 
och Thomas, Glenn och domaren Leif 
Malmgren samt Lars Lindgren och 
Sven Nyberg. Vi fi ck höra att Tomas 
Wiman hade blivit av med sin lunch i 
Strömstad. Tomas hade köpt en korv 
med bröd. Han varnades av persona-
len i korvkiosken att han skulle se upp 

för måsarna. Tomas svarade ”jajaja”. 
Tomas hann inte prata klart när en 
mås gjorde störtdykning mot Tomas 
som sedan stod med bara korvpappret 
i handen. Tomas gav inte upp för det, 
han gick tillbaka till korvkiosken och 
handlade istället en glass.

Framkomna till tävlingsplatsen 
(500 meter kvar) small det till i Tho-
mas Petterssons bil. Växellådan hade 
lagt av. Turligt nog kom en bärgare 
förbi som löste problemet tillfälligt. 
Bilen fi ck senare bärgas till Volvo 
och planer sattes i verket för Thomas 
hemfärd.

När vi skulle gå och lägga oss, och 
Sven Nyberg skulle öppna sin dörr 
till rummet  hade denna gott i baklås. 
Dörrarna var försedda med kortlås. 
Sven fi ck låna ett rum i en annan 
byggnad. När han hade somnat vak-
nade Sven efter ca en timme. I rum-
met bredvid ringde en telefon. Han 

N O R D I S K A  M Ä S T E R S K A P E T  2 0 0 6

Nordiska
Mästerskapet 2006

Det Svenska laget bestod av:
Tony Johansson med Köttorps Faxe
Thomas Pettersson med Spex
Glenn Andersson med Blackneck’s Garbo
Per Lockner med narkotikahunden Bashålms Åbba
Reserv patrull, Martti Källmalm med Foggens Napoleon
Reserv narkotika, Thomas Wiman med Värhufud Fax
Lagledare, Jan-Henrik Oscarsson
Domare, Leif Malmgren
NPHU, Lars Lindgren
Polishundtjänsten, Sven Nyberg
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somnade om och vaknade igen efter 
en timme. Så höll det på hela natten. 
Sven hade inte fått många timmars 
sömn.

På onsdagen började tävlingarna med 
platsliggning. Efter marschen och 
invigningsanförande av polischefen 
Björn Hareide, ett trevligt och inspi-
rerande tal, började platsliggningen i 
centrala Kristiansand. Tomas Petters-
sons hund som är lite spexig och en 
livsnjutare började efter en stund att 
rulla över till ryggläge och började 
sedan att moja sig. Skönt tyckte Spex 
i värmen.

På onsdagen var det personsök, och 
undertecknad blev grundligt lurad. På 
tisdagseftermiddagen kommer Lars 
Lindgren fram till mig med ett allvar-
ligt utseende. Han sade att lagledarna 
från varje land skulle ligga i skogen 
som fi guranter för att förhindra att 
fusk skulle uppstå. Sveriges lagledare 
skulle bl.a. vara fi gurant åt det fi nska 
laget, och den fi guranten skulle vara 
öppen. På genomgången berättade 
den fi nska lagledningen att dom hade 
problem med sina hundar. Hittade 
hunden en liggande fi gurant fanns det 
risk att hunden skulle gå till angrepp. 
Domaren Leif Malmgren bad mig 
att se till at skaffa fram kläder som 

skyddar mot bett. Under vårt samtal 
kommer NPHUs ordförande Jukka 
Kotonen fram till mig. Han sade att 
två av dom fi nska hundarna kommer 
att gå till angrepp mot kroppens mest 
väsentligaste del. Om jag hade en fru 
eller fl ickvän skulle jag skaffa mig 
en suspensoar. Eftersom jag har en 
ny kvinna i mitt liv så gällde det att 
skaffa sig ett skydd.

Min gode kollega Thomas Petters-
son berättade att han hade ett skydd 
liggandes i bilen, som jag skulle få 
låna. När jag tog emot suspensoaren 
såg den ut att den hade varit med om 
en hel del, och vem vet??

Provtagningen av suspen skedde 
på mitt rum och förevigades på 
foto. Eftersom även barn kan läsa 
denna tidning  har redaktionen valt 
att censurera bilden men den fi nns att 
beställa mot skälig ersättning.

Leif Malmgren som hade varit och 
besiktat platsen för p-söket sade att 
det var mycket mygg, så jag skulle 
försöka att skaffa kläder mot myggen, 
helst en mössa med myggnät. Jag 
lyckades att gräva fram en fältmössa 
modell vinter, det fi ck duga men f-n 
så varmt det skulle bli. Tillsammans 
med Leif gick jag igenom utrust-
ningen. Vi kom fram till att vi fi ck ta 
vad vi haver.

På tisdagskvällen satt hela laget 
tillsammans och diskuterade bl.a 
p-söket. 

Sven kunde inte förstå att man 
kunde ställa upp som fi gurant i p-
söket framför allt för det fi nska laget. 
Efter en stund kommer Lars Lindgren 
in i rummet och berättade att det hade 
blivit förändringar när det gäller p-
söket. Arrangörerna hade ordnat egna 
fi guranter, och det var tur det. Utan 
att jag visste det var det så redan från 
början.

En av fi guranterna fi ck föras till 
sjukhuset pga bettskador som hade 
orsakats av en fi nsk hund. Den tredje 
fi nska hunden avstod personsöket 
eftersom föraren visste att hunden 
kunde gå till angrepp mot fi guranten.

Thomas Pettersson hade otur. Ar-
rangörerna hade inte lagt ut några fi -
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guranter eller något föremål i skogen. 
Hur det gick för dom andra svensk-
arna, se resultatlista. 

Per Lockner gjorde ett bra narkoti-
kasök i lägenhet samt sök i lagerlokal.

Sökrutan var så kuperad så Tonys 
hund fastnade på en klippavsats, så 
med domarnas godkännande fi ck han 
gå in och hjälpa hunden.

På fredagen var det spår, då hade 
Glenn oturen. Efter några hundra 
meter slutade hunden att spåra. 
Förmodligen hade spårläggaren blivit 
upplockad av  helikopter eller nåt. 
Tony hade träffat på en förvirrad 
dansk i spåret som han hjälpte ut ur 
skogen. Som belöning fi ck han om-
spår som gick bra. Thomas hade bra 
fart under galoscherna och kom runt.

Per hade det bästa spårupptaget av 
narkotikahundförarna men oturligt 
nog dammade hunden förbi gömman.

Uppletande rutan var svår och stund-
tals såg man inte hunden och för de 
Svenska deltagarna gick det sådär. 
Faktiskt gick det sådär för de övriga 
med. Per gjorde ett bra narkotikasök i 
terräng och fann båda gömmorna.

Sista dagen ledde danskarna, Norge 
på andra plats och Sverige på en 
tredje plats. Sist låg Finland.

Till provhund i lydnaden utsågs 
enhälligt Martti med Nappe. Prov-
hunden är till för att de tävlande skall 
”besiktiga” momentet och för att do-
marna skall kunna prova sina bedöm-
ningar. Nappe gjorde sitt bästa för att 
förvilla tävlande och domare. Bl.a. 
utförde han ett nytt moment ”stående 
och platsläggande under gång”. I 
detta moment gick han betyget 12 av 
den Norska domaren.

När lydnaden var gjord hade resul-
tatet tätats till i toppen. När skyddet 
var färdigt och bil och väsksöket i 
narkotikan var gjord, fi ck vi en ny 
resultatlista. Det blev förändringar i 
toppen. Norge kom etta med 2604 p, 
Sverige tvåa med 2558,5 p, Danmark 

N O R D I S K A  M Ä S T E R S K A P E T  2 0 0 6
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trea med 2396,5 p och Finland fyra 
med 1531 p.

Individuellt kom Tony Johansson 
Sverige etta med 825 p, tvåa kom 
Hans-Henrik Sörensen från Danmark 
med 728 p och trea kom Gun Melvold 
från Norge med 705,5 p.

Narkotikasöket slutade med norsk 
seger, Nina Farup 614,5 p. Tvåa kom 
Per Lockner, Sverige med 484,5 p, 
trea Finland med Tero Vinnamäki 
403,5 p, och fyra Danmark med Jör-
gen Pedersen med 331 p.

Jag var stolt över den insats som 
svenska laget gjorde och tackar 
dom alla. Tackar även domaren Leif 
Malmgren. Jag tackar även våra 
vänner i Norge för ett väl genomfört 
mästerskap.

Till sist, den som fi ck den största 

uppmärksamheten av oss alla var 
polishunden från Jämtland, Napolion 
som låg och snuttade på fi lten bak i 
bilen. Var vi än stannade och öppnade 
bakluckan drog han uppmärksamhet 
till sig genom sitt snuttande. Nu så 
här efteråt kom jag ihåg att månsken-
bonden från Östersund åkte tillsam-
mans med Thomas Wiman. När de 
körde förbi ett större fält, utropar 
Jämten titta vad potatisen har vuxit 
upp. Tomas försökte på ett diploma-
tiskt sätt förklara för månskensbonden 
att det var en jordgubbsodling som 
dom hade passerat. Jag kan också 
lugna er med att Thomas fi ck tillbaka 
sin bil sista dagen.

(vissa inslag i texten är från Lars 
Lindgren vilka jag ej ansvarar för)

Tack för mig
JH Oscarsson    

N O R D I S K A  M Ä S T E R S K A P E T  2 0 0 6
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Nordiska
Mästerskapet

för patrull och narkotikahundar
i Kristiansand, Norge, 2006

LAG

PATRULLHUNDAR NARKOTIKAHUNDAR

NORGE
Petter Flisen, Dolk 703,5
Pål Instebø, Gecko 581,0
Gunn Melvold, Lucas 705,5
Nina Farup, Emmi  Narkotikahund   614,5
Summa 2604,5

SVERIGE
Tony Johansson, Faxe 825,5
Thomas Pettersson, Spex 582,0
Glenn Andersson, Garbo 666,5
Per Lockner, Åbba Narkotikahund   484,5
Summa  2558,5

DANMARK
Jörgen Weinkouff, Simba 603,5
Hans Sörensen, Vams 768,0
Bent Stokbaek, Aros 693,5
Jörgen Petersen Narkotikahund   331,0
Summa 2396,0

FINLAND
Magnus Gustavss, Oscar 658,0
Raimo Huhtanen, Seke 30,0
Jari Kaukonen, Sammy 440,0
Tero Viinanki Narkotikahund   403,5
Summa  1531,5

INDIVIDUELLT
  1. Tony Johansson, Sverige 825,5
  2. Hans H. Sörensen, Danmark 768,0
  3. Gunn Melvold, Norge 705,5
  4. Petter Flisen, Norge 703,5
  5. Bent Stokbaek, Danmark 693,5
  6. Glenn Andersson, Sverige 666,5
  7. Magnus Gustavss, Finland 658,0
  8. Jörgen Weinkouff, Danmark 603,5
  9. Thomas Pettersson, Sverige 582,0
10. Pål Instebö, Norge 581,0
11. Jari Kaukonen, Finland 440,0
12. Raimo Huhtanen, Finland 30,0

INDIVIDUELLT
  1. Nina Farup, Norge 614,5
  2. Per Lockner, Sverige 484,5
  3. Tero Viinanaki, Finland 403,5
  4. Jörgen Petersen, Danmark 331,0
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Polisen hade kallats till platsen sedan en äldre 
dam inte återkommit efter svampplockning.
Två hundförare hade varit på plats några timmar 
och sökt med hundar men inte påträffat kvinnan.

När vi som andra patrull kom dit var helikopter 
på väg och sedan den lyft med en polis ombord 
såg man nästan direkt en rökpelare och kvinnan 
anträffades.

Hon hade brutit ett knä så hon kunde inte stödja 
på ett ben och satt nu 
vid en ordent-
lig brasa mitt i 
skogen.

Helikoptern 
kunde inte landa 
i närheten utan 
hittade en liten 
myrplätt ca 400-
500 meter från 
kvinnan.

Efter att ha 
hämtat en bår 
skulle vi hjälpas 
åt att bära henne 
till helikoptern i en terräng med stora stenar och 
tät skog.

En av hundförarna tyckte att jag inte skulle be-
höva bära utan tog i för att lyfta medan hunden 
ville framåt. Den andra hunden gick i koppel på 
andra sidan båren och det fanns risk att de skulle 
ryka ihop.

Jag erbjöd mig att ta hunden i koppel och gå efter 
båren.

Efter viss tvekan fi ck jag ta över kopplet.

När de gick iväg med båren, vräkte hunden sig 
iväg efter husse. Jag tyckte att jag med mina 
dryga hundra kilon skulle kunna hålla igen den 
men det blev en seg kamp för att jag skulle hålla 
mig på fötterna.

Efter att ha kämpat emot ett hundratal meter 
skulle  hunden över en stor sten mellan två träd 
där båren trätts emellan med svårighet strax 
innan. När hunden kom upp på stenen och jag var 

på väg upp dit jag 
också, kom rycket. 

Hunden kastade sig 
framåt   medan 

jag var på väg 
upp och utan 
balans rycktes 
jag framåt ner 
från stenen. 
Jag var ju även 
rädd om den 
korg med kaf-
fetermos och 
en del svamp 
som jag bar i 

höger hand.

När jag fl ög framåt tog jag armkrok runt en träd-
stam på höger sida för att bromsa upp farten men 
stammen gick av och föll tillsammans med mig i 
marken.

Men räddningen var nära. Hundföraren kom och 
tog hand om hunden och jag fi ck den mindre 
tunga uppgiften, att bära båren tillsammans med 
de tre andra.

Anders Sandqvist
Insp

R Ä D D N I N G S U P P D R A G

Räddningsuppdrag/ 
eller varför jag inte blev
hundförare …



REGLER
FÖR SOMMAR-SM

Allmänna anvisningar 
I samtliga moment utom 2 och 3 skall hunden föras 
okopplad. Hund får bära endast ett halsband. Mellan täv-
lingsmoment får hunden ej vara kopplad eller korrigeras 
i halsband. Dock får hund föras kopplad mellan två lyd-
nadsstationer. 

Med utgångsställning menas att hunden befinner sig 
sittande vid förarens vänstra sida. Om den tävlande an-
vänder andra kommandon än de angivna skall detta an-
mälas till tävlingsledaren. 

Den tävlande skall i samtliga moment följa tävlingsle-
darens anvisningar. 

Bedömning sker efter 10-gradig skala. Betyg över 5 
ges i följd 5 - 5,5 - 6 - 6,5 och så vidare. Givet betyg mul-
tipliceras med respektive moments koefficient. Som 
godkänt betyg räknas betyg 5 och däröver, betyg under 5 
räknas som 0. 

Samtliga moment skall bedömas öppet. 
Allmänt gäller att alla avvikelser från momentets rätta 

utförande medför betygsavdrag. Hund som vägrar åtlyda 
vid tredje kommandot underkänns. Extra kommandon 
eller tecken utöver det tillåtna medför sänkning av bety-
get. Hund som ger ihållande skall i moment, där skall-
givning inte ingår, skall underkännas i momentet. Högre 
betyg än 7 bör inte ges till hund som gnäller högljutt, 
gläfser eller morrar. Bedömningen påbörjas efter täv-
lingsledarens anvisning. 

Alla betyg under 9 skall skriftligen motiveras. Hund 
som i moment där den sändes från förarens sida, tjuvs-
tartar, kan tilldelas högst betyg 6, detta under förutsätt-
ning att hunden omedelbart låter sig inkallas till sidan 
igen, annars underkännes den. Om moment måste avbry-
tas användes kommandot ”avbryt”. 

Det föremål som skall användas vid moment ”apporter-
ing” skall vara de av SBK anvisade. 

Vid alla moment där angrepp från hunden ingår skall 

föraren kommendera figuranten att stå stilla. I moment 
20, 23, 26 och 27 bör figuranterna utgå från samma ut-
gångsplats. 

I moment 22-23-24 och 29 skall figuranten avvisiteras 
genom att armar, kropp och ben känns över. I alla mo-
ment där bevakning ingår skall hund, som släpper bevak-
ningen och lämnar figuranten mer än 5 meter, underkän-
nas. 

Yttre påverkan innan föraren anslutit inom 5-meters-
gränsen medför underkännande. 

Vid ev. lika poäng i slutresultat skall lydnadspoängen 
räknas bort, för att särskilja de tävlande. 

Mom 1. 
Platsliggande med skottberördhet - Kommando 
”Plats eller handtecken” - Koeff 5 
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca. 5 me-
ters mellanrum och avlägsnar sig gående utanför hundar-
nas synhåll. Dessa skall kvarligga under 10 minuter utan 
att förflytta sig. När föraren lämnar hunden må han an-
vända kommandot ”stanna kvar”. Efter 5 min. skjuts 
första skottet, därefter 1 skott varje minut. Efter det femte 
skottet skall hundarna ligga kvar ytterligare 1 min. Däref-
ter avhämtas hundarna på tävlingsledarens anvisning. 

Uppläggning: 
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedlägg-
ning av hundarna. Momentet är slut när tiden gått ut. 
Hund får ej läggas om under pågående moment. Skytten 
skall vara utplacerad innan moment platsliggning med 
skottberördhet börjar. Tiden tas från det förarna lämnat 
hundarnas åsyn. 

Bedömning: 
Hund som kryper mindre än 2 meter eller gnäller er-
håller högst betyg 8. Sätter eller ställer sig hunden 
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eller kryper den mer än 2 meter underkänns den i mo-
mentet. 

Mom 2 
Linförighet - Kommando ”fot” Koeff 2 
Hunden som föres fritt i hängande koppel skall villigt 
följa föraren gående på dennes vänstra sida med huvudet 
eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. 

Linförigheten skall prövas i olika gångarter. Då föraren 
gör halt skall hunden utan kommando stanna i ut-
gångsställning. Vid nytt marschanträde får kommandot 
upprepas. 

Uppläggning: 
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens kom-
mando, med hunden i utgångsställning. Det åligger täv-
lingsledaren att tillse att hunden föres i fritt hängande 
koppel, samt att momentet utföres lika för samtliga hun-
dar. 

Bedömning: 
Hund som hela momentet föres i stramt koppel (stretar) 
kan ej godkännas. Sak samma gäller hund som släpar 
och upprepade gånger måste dras fram. Stor vikt skall 
läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till förarens 
rörelser, så att den ej stänger, tränger eller sätter sig snett 
eller sent. 

Mom 3 
Framförgående - Kommando ”före” Koeff 2 
På kommando skall hunden under marsch gå framför 
föraren i kopplets längd. När föraren gör halt skall 
hunden på kommando ”stå” eller ”stanna” genast 
stanna. Provet utföres även i omvänd marschrikt-
ning. Hund som någon gång, efter att den sänts, 
befinner sig i höjd med eller bakom föraren under-
känns. 

Uppläggning 
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse med 
hunden i utgångsställning, och slutar då tävlingsledaren 
beordrat ”halt” och hunden intagit utgångsställning. 

Bedömning: 
Tillåts hunden bestämma riktning och dra iväg föraren åt 
vilket håll som helst, skall den underkännas. Hund som 
stretar, nosar, ej håller avståndet eller sätter sig vid halter 
bör ej ges högre betyg än 7. 

Mom 4 
Fritt följ - Kommando ”fot” - Koeff 4 
Utföres som moment 2, men med okopplad hund. Hun-

den skall även prövas vid förflyttning två à tre steg i oli-
ka riktningar samt vändningar på stället, med bibehållen
frontriktning.

Uppläggning:
Se tillämpliga delar mom 2

Bedömning:
Se tillämpliga delar mom 2

Mom 5 
Platsläggande - Kommando ”plats”, ”ligg” eller 
handtecken - Koeff 2 
På kommando eller handtecken skall hunden snabbt läg-
ga sig. Platsläggandet utföres under gång utan att föraren
stannar. Han fortsätter springande minst 20 meter och
stannar på tävlingsledarens order vänd mot hunden. Mo-
mentet avslutas med att föraren återvänder till hunden
och på tävlingsledarens kommando beordrar hunden i
utgångsställning.

Uppläggning:
I momentet som börjar på tävlingsledarens tillsägelse
med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva
nedläggandet utan även förflyttningen dessförinnan,
samt uppsättandet av hunden till utgångsställningen.

Bedömning: 
Förblir hunden i stående ställning i stället för att lägga 
sig, och detta upptäcks av föraren efter några stegs för-
flyttning skall hunden underkännas även om föraren där-
vid med nytt kommando lyckas lägga hunden. Sätter el-
ler reser sig hunden innan föraren återvänt till hundens 
sida, skall den underkännas i momentet. Hund som reser 
sig strax före förarens kommando erhåller högsta betyg 
8. 

Mom 6 
Stående - Kommando ”stå” eller ”stanna” - Koeff 2 
På kommando eller handtecken skall hunden stanna.
Ställandet utföres under gång utan att föraren stannar.
Han fortsätter gående 20 meter och stannar på tävlings-
ledarens order vänd mot hunden. Momentet avslutas
med att föraren återvänder till hunden och på tävlingsle-
darens kommando beordrar hunden i utgångsställning.

Uppläggning:
Se tillämpliga delar mom 5
Bedömning:
För godkännande erfordras att hunden utöver det s.k. ba-
lanssteget ej går fler än 5 steg och att hunden står tills
föraren återvänt till hundens sida.
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Hund som sätter sig före kommando erhåller högst be-
tyg 8. 

Mom 7 
Krypande - Kommando ”kryp” - Koeff 3 
Hunden lägges. På förarens kommando skall hunden
krypa ca. 10 meter och under förflyttningen ändra rikt-
ning två gånger.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att
lägga hunden och är slut då den tävlande på tävlingsle-
darens tillsägelse beordrat hunden i utgångsställning.

Bedömning: 
Hunden skall under större delen av momentet vidröra 
marken med armbågarna och/eller bröstkorgen. Hänsyn 
skall tas till jämnhet i tempo samt följsamhet till föra-
ren. Hund som under krypet reser sig upp underkänns. 

Mom 8 
Framåtsändande och inkallning 
Kommando - ”framåt, hit” - Koeff 3 + 2 
Från fritt följ sänder föraren hunden framåt. Hunden ska
snabbt förflytta sig till och hålla sig ca. 15 meter framför
föraren i samma huvudriktning och med bibehållen kon-
takt med denne. Föraren ska sedan passera genom mit-
ten av en grupp människor. Därefter inkallas hunden un-
der fortsatt marsch. I hundens och förarens väg utplace-
ras fyra passiva personer med ca. 5 meters mellanrum.

Uppläggning:
Momentet inleds med en förflyttning och avslutas sedan
föraren på tävlingsledarens tillsägelse intagit ut-
gångsställning.

Ekipaget startar ca 30 meter från gruppen. Hunden 
sänds då ekipaget är ca 25 meter från gruppen. Då föra-
ren passerat gruppen med ca 5 meter kallas hunden in. 
Detta sker i båda riktningarna. Samtliga förare ska gå li-
ka långt innan inkallning. 

Bedömning: 
Momentet börjar i och med den inledande förflyttning-
en och är slut efter halten. Hund som i båda riktningarna 
avviker mer än ca 7 m från förarens marschriktning i si-
da, kan ej godkännas. För högsta betyg krävs att hunden 
inte avviker mer än ca. 3 m åt vardera sidan från föra-
rens marschriktning. För högsta betyg krävs att hunden 
raskt intar position ca 15 meter framför föraren och hål-
ler detta avstånd tills inkallning sker. För godkännande 
får hunden endast temporärt överskrida 25 meter re-
spektive underskrida 8 meter från föraren. 

Hunden skall passera innanför gruppen för att erhålla 
godkänt betyg. 

Stor vikt skall tillmätas snabbhet vid inkallning. 
Momentet inkallning börjar på tävlingsledarens tillsä-

gelse. 
Underkänt betyg i delmoment ”framåtsändande” med-

för ej automatiskt underkänt betyg i delmoment ”inkall-
ning”. För att erhålla betyg i inkallningen krävs dock att 
hunden befinner sig minst 8 meter från föraren. 

Mom 9 
Apportering - Kommando ”apport” - Koeff 2 
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av
tävlingsledaren utlämnat metallföremål minst 10 meter
skall hunden på kommando genast hämta föremålet,
och på kommando ”loss” återlämna det till föraren. Om
hunden vid avlämnandet sitter framför eller vid sidan av
förare bedöms lika.

Uppläggning:
Hunden i utgångsställning. Momentet börjar då föraren
beordras att kasta föremålet, och är avslutat då hunden
avlämnat föremålet och är i utgångsställning. Föraren
får endast ta föremålet på tävlingsledarens anvisning.
Hund som avlämnar föremålet sittande framför ska dä-
refter, med eller utan kommando, inta utgångsställning.
Föremålet skall vara av metall och väga ca 2 hg.

Bedömning: 
Hund som tappar eller tuggar på föremålet innan avläm-
nandet erhåller sänkt betyg. Hänsyn ska tagas till tempo 
vid ut- respektive inmarsch. Hund som inte håller fast 
föremålet ända fram till avlämnandet utan släpper ner 
det på marken bredvid föraren, ges högsta betyg 7 om 
hunden åter tar upp föremålet och lämnar det till föraren. 

Mom 10 
Apportering av tungt föremål -
Kommando ”apport” - Koeff 2 
Föremålet utlämnas av tävlingsledaren och utlägges av
föraren på ca 10 m. avstånd. För övrigt utföres momen-
tet som vid ”apportering”.

Uppläggning:
Se mom 9 förutom att föremålet skall vara ca 4 kg tungt.

Bedömning: 
Se mom 9. Momentet börjar då föraren lämnar hunden 
för att lägga ut föremålet. Hund som ej sitter kvar me-
dan föraren lägger ut föremålet ges högst betyg 8, läm-
nar den sin plats mer än ca. 3 m underkänns den. 

Mom 11
Skall på kommando - Kommando ”skall, tyst”
- Koeff 2 
På tillsägelse av tävlingsledaren beordrar föraren hun-
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den att avge skall. Efter tävlingsledarens tillsägelse be-
ordras hunden att upphöra med skallet. Skallgivningen
bör pågå ca 10 sekunder.

Uppläggning:
Hunden i utgångsställning. Momentet börjar och slutar
på tävlingsledarens tillsägelse.

Bedömning: 
För godkännande krävs minst tre skall. Slutar hunden 
för tidigt med skallgivningen eller fortsätter hunden 
med skallgivning efter den beordrats sluta medför detta 
betygsneddrag. Hund som ändrar grundställning kan ej 
erhålla högre betyg än 8. 

Mom 12
Fritt hopp över häck - Kommando ”Hopp, sitt”
- Koeff 2 
Hunden i utgångsställning skall på kommando fritt hop-
pa över häcken. På kommando skall hunden sitta på
andra sidan, tills föraren beordrar återhopp.

Uppläggning:
Momentet börjar och slutar på tävlingsledarens till-
sägelse.

Häcken skall vara 100 cm bred, 85 cm hög och täckt. 
(Se hinder SBK. Ekl.). Momentet börjar när föraren 
ställt upp på lämpligt avstånd med hunden i ut-
gångsställning. Hopp i båda riktningar sker på tävlings-
ledarens tillsägelse. Momentet är slut med hunden i ut-
gångsställning. 

Bedömning:
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg än 8.
Sker återhoppet före kommando kan ej ges högre betyg
än 6, detta under förutsättning att hund först stannat.
Hund som ej intar sittande ställning erhåller högst betyg
7. Hund som använder hindret som stöd underkänns. 
Hund som har större delen av kroppen utanför hindret 
underkänns. 

Hund som sätter sig framför föraren, vid återhopp och 
sedan beordras fot bedöms lika. 

Mom 13 
Inkallning och platsläggande - kommando ”hit, 
plats eller ligg” - Koeff 3 
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och på 
tävlingsledarens tillsägelse avlägsnar sig föraren 
springgande från den sittande hunden ca 75 meter. På 
tävlingsledarens tillsägelse eller tecken inkallas hunden 
och när den passerat halva sträckan skall föraren på täv-
lingsledarens direktiv nedlägga hunden. Momentet är 
slut när tävlingsledaren meddelar detta efter det att föra-
ren återvänt till hunden. 

Uppläggning:
Föraren skall före momentets början informeras om ut-
förandet. Tävlingsledaren bör under momentet stå i an-
slutning till den tävlande.

Bedömning: 
Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet vid inkall-
ningen och läggandet. Stannar hunden ej innan 15 m 
från föraren kan den ej godkännas. Hunden som före in-
kallningen avviker mer än ca 3 m från sin plats under-
känns. 

Mom 14 
Uppletande av spår - Kommando ”sök spår” Koeff 3 
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 30 meter 
lång baslinje. 

Föraren äger rätt att själv bestämma var utmed linjen 
hunden skall påbörja spårsöket. Hunden skall arbeta 
självständigt och föras i en ca 15 meter lång lina. Föra-
ren skall meddela domaren när hunden har hittat spåret, 
och får lämna området på klartecken från domaren. 

Kan hunden ej finna spåret inom 5 min får den ej del-
taga i mom. 15. 

Uppläggning: 
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, och är 
slut då ekipaget på domarens tecken lämnar upptagsom-
rådet. Domaren skall ha tillgång till skiss på spårut-
gången. 

Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt. 

Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas till
linjen utan betygsneddrag.

Hund som går över spåret utan upptag erhåller betygs-
neddrag var gång. 

Dock erhålles godkänt betyg vid spårupptag inom 5 
min. 

Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klar-
tecken från domaren underkänns i mom. 14 och 15. 

För att erhålla poäng i moment 14 krävs att slutföre-
målet är funnet enligt moment 15 eller att förare som ej 
funnit slutföremålet men som, inom en timme och tio 
minuter (70 min) från spårstart, redovisar eventuella 
funna apporter, äger rätt att tillgodoräkna sig dessa samt 
upptagspoäng. I övriga fall skall protestjuryn bedöma 
om föraren får tillgodoräkna sig apporter/upptag. 

Är slutföremålet ej funnet, inom gällande tid, ersätts 
detta av spårläggaren med en markering. 

Mom 15 
Spårning 
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 90 minuter 
gammalt spår. 
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Spåret skall läggas i omväxlande terräng och som en 
person normalt förflyttar sig. Spårläggaren utlägger 7 
föremål på spåret varav slutföremålet skall vara större 
än de övriga. 

Spårningen är avslutad när hunden funnit slutföremå-
let. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även an-
tecknar sluttid. 

Spårtid 40 min. inklusive upptagstid. 

Uppläggning: 
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter vid 
samma utgångsriktning. Föremålen skall vara ca 5-10 
cm stora och vara märkta med spårnummer. Första före-
målet bör ej ligga närmare än 100 meter från upptaget. 
Spårmottagaren får ej uppehålla sig i vindriktning mot 
spårslutsområdet. 

Bedömning: 
Upptag 
Föremål 1-6 à 30 poäng = 
Föremål 7 à 120 poäng = 
Summa 

30 p 
180 p 
120 p 
330 p 

För skadat föremål görs poängavdrag. Trasigt föremål 
medför underkänt. 

Mom 16 
Sakstövning - Kommando ”leta apport” - Koeff 8 
Hunden skall inom en tid av 10 min. genomsöka ett 50 
x 50 meter stort område inom vilket 4 föremål är utlag-
da. Under momentets utförande får föraren uppehålla 
sig längs en av tävlingsledaren anvisad sida. Hunden får 
bära munkorg. 

Föremål som hunden anträffat skall klart påvisas 
genom uppgivet markeringssätt eller apporteras till 
föraren. Föremål som påvisas genom markering skall 
efter godkännande av domare avhämtas av hund-
föraren i enlighet med provledarens anvisning. Hunden 
skall efter avhämtandet föras som vid fritt följ ur rutan 
och får sändas för fortsatt sök endast från den an-
visade sidan av området. 

För att föremål skall tillgodoräknas måste det vara 
markerat eller om hunden apporterar skall den ha tagit 
upp det från marken inom föreskriven tid. Markeringen 
respektive apporteringen skall i dessa fall tas med i be-
dömningen oaktat att tiden har gått ut. 

Momentet avbryts efter att 4:e föremålet avhämtats re-
spektive avlämnats. Föremålens storlek får ej understiga 
2 x 4 cm. 

Uppläggning: 
Rutan skall vara synligt utmärkt och väl avvallad. Hun-
den skall från baslinjen kunna iakttas i hela rutan. Mo-
mentet börjar på provledarens tillsägelse. Föraren skall i 
förväg uppge hundens markeringssätt. Rutan skall val-

las om efter var 5:e hund. 

Bedömning: 
4 föremål à 30 poäng = 120 poäng. 
Skadat föremål/vidrört föremål (markerande hund) 
medför poängavdrag, trasigt föremål/hunden tagit upp 
föremål i munnen (markerande hund) får ej tillgodo-
räknas. Hund som blindmarkerat mer än 1 gång skall 
underkännas. Vid bedömningen skall stor hänsyn tas till 
hundens söklust samt förarens förmåga att dirigera 
hunden. För att erhålla betyg fordras minst ett godkänt 
föremål. 

Mom 17
Personsök/Räddningssök - Kommando ”sök”
- Koeff 12 
Hund iförd munkorg 
Inom ett ca 100 meter brett och 300 meter långt område 
skall två figuranter och ett föremål vara utplacerade. 
Den ene figuranten skall vara helt dold och den andre 
åtkomlig för hunden. 

Föraren anvisas en utmärkt mittlinje genom områdets 
längsriktning. På kommando eller armtecken, vilka får 
upprepas, skall hunden snabbt i slag åt båda sidor ge-
nomsöka området under högst 15 minuter. Återsök är ej 
tillåtet. 

Områdets bortre gräns skall vara osynligt. När 2 figu-
ranter och ett föremål funnits alternativt föraren och 
hund passerat bortre gränsen avbryts momentet. 

Då tiden gått ut och ekipaget ännu inte kommit till slu-
tet, avbryts momentet. 

Momentet startar då ekipaget går in i sökområdet. 

Ståndskall - 2 x 8 - Koeff 16 
Då hunden påträffar figurant skall den utan påverkan ge 
ståndskall tills föraren kommit fram. 

Föraren får lämna mittlinjen först på tecken från do-
mare. 

Figuranten transporteras efter omhändertagande till 
mittlinjen. 

Uppläggning:
Personsök: Rutan skall vara avvallad. Rutan avvallas ef-
ter var 5:e hund.

Bedömning: 
Personsök: För hund som inte följer förarens komman-
do/tecken sänks betyget, hund som går ur hand under-
kännes. Stor vikt skall läggas vid att hunden inte lämnar 
stora områden ogenomsökta. Ett krav för godkännande 
är en funnen och godkänd figurant meddelst ett vägle-
dande ståndskall. 

Ståndskall: Momentet börjar då hunden finner figu-
ranten. Hund som lämnat funnen figurant får denne un-
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derkänd oavsett senare godkänt ståndskall på densamme. 
Skulle hunden under personsöket tappa eller dra av sig 

munkorgen får denna påsättas en gång. Upprepas felet 
avbryts arbetet. 

Hund som uppträder utan munkorg hos figurant un-
derkänns vid ståndskallet. 

Skulle hunden vidröra figuranten med munnen, i vad 
som kan uppfattas som någon form av påbörjat angrepp, 
skall ekipaget avstängas från vidare tävlande vid detta 
SM. Stor vikt skall här läggas på figurantens uppfatt-
ning av situationen. 

Vikt skall läggas vid skallets jämnhet och att det är 
vägledande. 

Återtransport av figurant bedöms i moment ståndskall. 

Ståndskall föremål koeff. 2 
Föremålet regleras till att vara ett klädesplagg eller väs-
ka minst 40 cm stort (jacka - byxa - skjorta - större väs-
ka) liggande eller hängande högst en meter upp. Hund 
som kraftigt vidrör föremålet kan högst få godkänt be-
tyg. Lättare beröring medför betygsneddrag. Föremålet 
skall placeras så att hundens beteende vid föremålet lätt 
kan observeras av domarna. 

Mom 18
Transport av figurant - Kommando ”fot transport”
- Koeff 3 
Hund iförd munkorg 
Föraren anbefaller den gripne att, efter tävlingsledarens 
anvisningar, gå framför sig och går själv med hunden 
fot ca 3 meter bakom. På tävlingsledarens tillsägelse 
skall föraren växla mellan att gå ca 1 meter snett bakom 
och ca 3 meter bakom figuranten. 

Transporten skall vara ca. 75 meter. 

Uppläggning: 
Transporten utföres med svängar och vändningar. Om 
föraren är felaktigt placerad i förhållande till figuranten 
ska domaren påtala detta (en gång). Om hunden är fel-
aktigt placerad strax före moment 19 kan domare avbry-
ta momentet. 

Bedömning:
Vikt skall läggas vid att föraren följer tävlingsledarens
anvisningar beträffande avstånd, samt att hunden håller
sin position vid föraren.

Hund som gnäller eller skäller erhåller neddrag. Hund 
som är felaktigt placerad underkänns varvid mom 19 ut-
går. 

Mom 19 
Överfall på föraren - Kommando ”stå stilla” - Koeff 3 
Efter anvisning av tävlingsledaren gör figuranten, med 
höger arm, ett överfall mot föraren. Hunden skall ge-

nom angrepp avvisa överfallet, varvid figuranten blir 
passiv. Hunden skall därvid upphöra med angreppet. 

Momentet avslutas med en kort transport som inte be-
döms. 

Uppläggning:
Figurantens slag skall vara riktat mot förarens brösthöjd.

Bedömning:
Vikt skall  läggas vid hundens snabbhet och kraft i av-
värjandet, samt att föraren snabbt får kontroll på hunden
efter avvärjandet.

Mom 20-21 
Modprov - Kommando ”stanna eller jag sänder 
hunden”, ”Revir” - Koeff Anrop 1, Modprov 6 
Figuranten iförd synlig skyddsärm 
Föraren beordras gå en anvisad väg med hunden fot. 
Vägen skall vara markerad med 2 märken med 10 me-
ters mellanrum. På ca 50 meters avstånd förflyttar sig en 
figurant gående. Föraren tillåts starta mot första märket 
och ska innan han nått detta uppmana figuranten att 
”stanna eller jag sänder hunden”. 

Efter anropet som skall vara klart och tydligt, så att 
figuranten uppfattar anmaningen, börjar denne att 
springa. Hunden får inte sändas förrän sista märket 
passerats av föraren. Föraren äger rätt att springa efter. 
Då hunden befinner sig halvvägs till figuranten vänder 
sig denne, på tecken av tävlingsledaren,  mot hunden 
och springande hotar denne med slag med spö (finge-
rat), vilket ej får träffa hunden. Hunden skall angripa fi-
guranten. 

Mom 22 
Släppande - Kommando ”stå stilla” - Koeff 3 
Då figuranten efter order av föraren är stilla skall hun-
den släppa figuranten. Släpper hunden innan föraren 
kommenderat ”stå stilla”, skall figuranten fortsätta att 
hota hunden tills föraren kommenderat ”stå stilla”, eller 
tävlingsledaren bryter momentet. 

Hunden placeras för avvisitering av figuranten. 
Momentet är slut då visiteringen är gjord, figuranten 

är avväpnad och föraren återvänt till hunden. 

Bedömning: mom 20 - 21 - 22 
Mom 20 slut då hunden sänts. 

Hund som ej angriper kan ej godkännas i momentet. 
Hund som ej godkänns i mom. 20 får ej utföra mom 21 

- 22. 
Mom. 22 påbörjas med att föraren kommenderar figu-

ranten ”stå stilla”. Föraren får göra detta så fort hunden 
angripit figuranten. Hunden skall hålla i respektive be-
vaka figuranten tills dess föraren kommit fram och tagit 
hand om hunden. 
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Mom 23
Sändande till stillastående - Kommando ”revir”
- Koeff 4
Figuranten iförd dold skyddsärm.
Figuranten skall anropas innan hunden sänds.
På ca. 50 meter från hunden och med i huvudsak bibe-
hållet avstånd förflyttar sig en figurant gående. På tecken
från tävlingsledaren sändes hunden mot figuranten. Då
hunden sprungit ca 25 meter stannar figuranten. Hunden
skall uppta bevakning av figuranten och efter ca 30 se-
kunder på tävlingsledarens tillsägelse avhämtas.

Uppläggning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar iväg figu-
ranten.

Observeras bör att inga andra personer får tillåtas be-
finna sig i närheten av figuranten. 

Momentet är slut då föraren avvisiterat figuranten och 
återvänt till hunden. 

Bedömning:
Bevakningen ska ske i figurantens omedelbara närhet.

Mom 24 
Fritagningsförsök - Kommando ”revir” - Koeff 3 
Figuranten iförd synlig skyddsärm 
Under transporten av figuranten från mom 23, överfalls
föraren av en figurant från ett dolt ställe snett framifrån.
Hunden skall avvärja överfallet genom att gå till an-
grepp.

Uppläggning:
Överfallet påbörjas från ca 10 meter på tävlingsledarens
tecken.

Momentet är slut när föraren avvisiterat figuranten och 
ställt upp honom vid figurant nr 1 och därefter återvänt 
och har hunden i utgångsställning för vidare transport. 

Bedömning:
Vikt skall läggas vid att hunden snabbt och effektivt av-
värjer överfallet, samt att föraren snabbt får kontroll på
hunden efter avvärjandet.

Mom 25 
Bevakning - Kommando ”pass på” - Koeff 3 
På tävlingsledarens anvisning placeras hunden att beva-
ka figurant nr. 2. Föraren avlägsnar sig därefter tillsam-
mans med fig. nr 1 ca 30 meter från fig. 2. 

Då figuranten efter ca 30 sekunders bevakning gående 
försöker avlägsna sig, skall hunden utan kommando 
hindra detta genom angrepp. 

Efter angreppet är figuranten aktiv tills föraren kom-
menderar så stilla. Därefter skall hunden fortsätta bevak-
ningen i ytterligare ca. 30 sek. och därefter avhämtas. 

Uppläggning: 
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och är slut 
när föraren kommit tillbaka och har hunden i ut-
gångsställning. Tävlingsledaren skall vara placerad så att 
han har uppsikt över både hund och förare. 

Bedömning:
Vikt skall läggas vid hundens kraft i angreppet samt för-
måga att upprätthålla en effektiv bevakning. Skällande
eller tyst hund bedöms lika.

Mom 26
Sändande och återkallande - Kommando ”revir, hit”
- Koeff 4
Figurant skall anropas innan hunden sänds.
På ca. 50 meters avstånd från den tävlande förflyttar sig 
en skyddsärmsförsedd figurant springande från sidan 
och korsar hundens riktning. På tecken från tävlingsleda-
ren sändes hunden att ta fast den flyende. Efter det att 
hunden passerat en på ca 10 meter utmärkt punkt åter-
kallas hunden. 

Figuranten stannar på tävlingsledarens tecken. 

Uppläggning:
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse.

10 meters markeringen skall vara klart och tydligt mar-
kerad. 

Figuranten skall beordras stanna om hunden ej åtlyder 
kommandon och når fram till denne. 

Momentet är slut då hunden åter är i utgångsställning. 

Bedömning:
Använder föraren mer än tre kommandon underkänns
hunden.

Hunden som ej upptar ett effektivt efterföljande utan 
t.ex. stannar av sig själv underkänns. 

Hund som återkallas före markering underkännes. 

Mom 27-28 
Fasttagande av flyende (skottlossning)-
Kommando ”stanna eller jag sänder hunden”, ”re-
vir” 
Koeff Anrop 1, Fasttagande 5 
Figuranten iförd dold skyddsärm 
Föraren beordras gå en anvisad väg med hunden fot. Vä-
gen skall vara markerad med två märken med ca 15 me-
ters mellanrum. 

På ca 50 meters avstånd förflyttar sig en figurant gåen-
de försedd med revolver. Föraren uppmanar figuranten 
att stanna genom tillrop ”stanna eller jag sänder hun-
den”. 

Detta skall ske före första märket. 
Efter anropet som skall vara klart och tydligt, ökar fi-

guranten takten genom att börja springa. Hunden får inte 
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sändas förrän ekipaget passerat sista märket. Då detta 
sker äger föraren rätt att springa efter. Figuranten skall 
avlossa ett skott då anropet sker samt ett skott då hunden 
befinner sig ca 20 meter från figuranten. 

Skotten får ej riktas mot hunden. 
Hunden skall angripa figuranten. 

Mom 29 
Släppande - Kommando ”stå stilla” - Koeff 2 
Figuranten skall avväpnas före släppandet, d.v.s. föraren
skall ha vapnet i sin hand. Då figuranten efter order av
föraren är stilla skall hunden släppa figuranten.

Bedömning:
Mom 27 slut då hunden sänts. Hund som ej godkännes i
mom. 27 kan ej erhålla betyg i mom 28-29. 

Stor hänsyn skall tas till hundens kraft i angreppet. 
I mom. skall särskilt beaktas att föraren inte påverkar 

hunden på annat sätt än genom kommando. 

Summa Koeff 
Lydnad 360 
Näsarbete 830 spår, saksök, räddningssök 
Skydd 380 
Totalt 1570 960 i spårhundsgruppen 

I spårhundsgruppen 
– Lydnad som i skyddshundsgrupp 
– Sakstövning som i skyddshundsgrupp 

Spår spårhundsgruppen 
Uppletande av spår - Kommando ”sök spår” - Koeff 5 
Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 150 meter 
lång baslinje. 

Föraren anvisas var utmed linjen hunden skall påbörja 
spårsöket. Hunden skall arbeta självständigt och föras i 
en ca 15 meter lång lina. Föraren skall meddela domaren 
när hunden har hittat spåret, och får lämna området på 
klartecken från domaren. 

Kan hunden ej finna spåret inom 5 min avbryts mo-
mentet spår. 

Uppläggning: 
Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse, och är 
slut då ekipaget på domarens tecken lämnar upptagsom-
rådet. Domaren skall ha tillgång till skiss på spårutgång-
en. 

Upptagslinjen skall vara synligt utmärkt. 

Bedömning:
Hund som bakspårar eller tar upp fel spår återkallas till
linjen utan betygsneddrag.

Hund som går över spåret utan upptag erhåller betygs-
neddrag var gång. 

Dock erhålles godkänt betyg vid spårupptag inom 5 
min. 

Förare som meddelat spår 3 gånger och ej fått klarteck-
en från domaren underkänns i mom. 14 och 15. 

För att erhålla poäng i moment upptag krävs att slut-
föremålet är funnet enligt moment spårning eller att 
förare som ej funnit slutföremålet men som, inom en 
timme (60 min) från spårstart, redovisar eventuella fun-
na apporter äger rätt att tillgodoräkna sig dessa samt 
upptagspoäng. I övriga fall skall protestjuryn bedöma 
om föraren får tillgodoräkna sig apporter/upptag. 

Är slutföremålet ej funnet, inom gällande tid, ersätts 
detta av spårläggaren med en markering. 

Tekniska hjälpmedel såsom GPS får ej medföras under 
spårning. 

Spårning 
Spårning på ett ca 1500 meter långt och ca 120 minuter 
gammalt spår. 

Spåret skall läggas i omväxlande terräng. Spåret skall 
innehålla två stycken spetsvinklar. Spårläggaren utläg-
ger 7 föremål, och slutföremål, på spåret varav tre (3) 
skall vara av metall och fyra (4) av annat material. Fyra 
av apporterna skall vara ”ej uppenbart synliga” och övri-
ga öppna. Dolda föremål skall ha koefficient fyra (4) och 
öppna tre (3). Två av apporterna skall placeras i vinkel, 
dock ej i spetsvinklarna. Slutföremålet skall ligga väl 
synligt och vara minst femton (15) cm. 

Spårningen är avslutad när hunden funnit slutföremå-
let. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även an-
tecknar sluttid. 

Spårtid 30 min. inklusive upptagstid. 

Uppläggning: 
Spåren bör ej ligga närmare varandra än 300 meter vid 
samma utgångsriktning. Föremålen skall vara max 5 cm 
stora och vara märkta med spårnummer. Första föremå-
let bör ej ligga närmare än 100 meter från upptaget. 
Spårmottagaren får ej uppehålla sig i vindriktning mot 
spårslutsområdet. 

Bedömning: 
Uppletande = 50 p 
Föremål 1-4 à 40 poäng = 160 p 
Föremål 5-7 à 30 poäng = 90 p 
Föremål 8 à 100 poäng = 100 p 
Summa = 400 p 
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