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Generella bestämmelser:
Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna 
anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

ALLMÄNT:
• I god tid innan tävlingen startar och innan preparatet placerats ut skall domarna gå 
igenom gömmornas placering och godkänna dessa.
• Sökområdet/objektet skall vara på ett sådant sätt att domarna kan se och följa hundens
arbete. T.ex. ej tonade rutor i fordonen.
• Startordningen skall lottas innan varje delmoment.
• Alla sökområden skall vallas över med hund innan momentet startas.
• Löpande tik startat sist i varje moment som söks av flera hundar.
• Det är i samtliga moment tillåtet att använda koppel/lina.
• Det är tillåtet av förare att göra en okulär besiktning av sökområdet innan momentet
startar. Hunden får ej vara med eller se på när detta sker. Förare som kladdar, vidrör
eller förändrar förutsättningar i området, kan diskvalificeras.
• Söktiden startar när förare/hund går in i sökområdet eller när hunden sätts i arbete.
• Inga förändringar får göras på eller i sökområdet, om det ej godkänns av domarna
(flytta inventarier, öppna lådor, dörrar etc).
• Det är ej tillåtet att under momentet belöna hunden med hjälpmedel som boll, dutt, 
godis eller liknande.
• Inga gömmor får röjas av den tävlande. Gömma som genom hundens markeringssätt,
framfart eller på annat sätt av misstag röjs eller blir synlig skall inte flyttas under
momentet. Gömma som röjs och förstörs skall om möjligt ersättas av likvärdig på 
samma plats. Går inte detta kan gömman utgå för samtliga tävlande.
• Föraren disponerar den tid som är satt i varje moment. Detta innebär att föraren kan 
bryta momenten innan maxtiden har gått ut.
• Föraren får inte veta hur många gömmor det är i varje sökmoment.
• Tävlingsledaren skall meddela den tävlande när två minuter återstår.
• Munkorg är ej tillåtet att användas i något moment
• Vid tekniskt fel kan domarna direkt låta den tävlande få ett omprov.



PREPARAT:
Gömmorna skall bestå av nedanstående preparat.
1. Cannabis
2. Opiater
3. Amfetamin
4. Kokain

Vikten på gömmorna skall vara minst 10 gram pulver och minst 5 gram cannabis.
Preparaten skall vara förpackade minst 48 timmar innan de läggs ut.
Preparaten skall placeras ut ca 2 timmar innan sökmomentet börjar.
På varje sökmoment skall det vara 1-4 gömmor.

BEDÖMNING:
Varje moment skall dömas utav två domare
I varje moment utom lydnadsmomenten samt spåret gäller nedanstående bedömning
• Sökbetyg: För att få betyg måste man ha en godkänd gömma i momentet.
Domarna skall döma efter 10-gradig betygsskala där betyg 5 är godkänt. Detta innebär
betyg 0 samt 5-10.
• När betyg lägre än 9 ges skall orsak skriftligen göras på domarprotokollet.
• I momenten 1-4 sker öppen en bedömning. I övriga moment en sluten bedömning.
• Hund som avbryter sökarbetet eller är destruktiv, skadar egendom i sin markering 
underkänns i momentet.
• Vid tre felanmälningar underkänns momentet.
• Vid varje felanmälan belastas man med 10 minuspoäng.

BEDÖMNING FÖR SÖKBETYG, Koefficient 5:
• Hittade gömmor: Stor vikt skall läggas vid hur många av de utlagda gömmorna som
hittats.
• Söklust: Bedömning av hundens motivation samt intensitet i sökarbetet.
• Uthållighet. Hundens arbetskondition, att den ej mattas i söket.
• Noggrannhet/systematik. Här skall stor tonvikt läggas vid att hela sökområdet är 
genomsökt och att det finns struktur i arbetet.
• Samarbete: Bedömning hur samarbetet mellan hund förare fungerar.
• Miljö: Bedömning av hur hunden verkar/påverkas i miljö.

BEDÖMNING VID FUNNEN GÖMMA, 
Koefficient 2, vid spårgömman koefficient 4:
• Markeringar: Hunden skall markera på ett sådant sätt att det är tydligt var gömman är
belägen. Otydliga, osäkra eller destruktiva markeringar skall belasta betyget. Hund som 
lämnar funnen gömma skall belastas betygsmässigt. Om hunden tar preparatet i munnen
underkänns denna gömma.



• Förarens säkerhet: Föraren skall utan dröjsmål meddela funnen gömma till domarna.
• När domaren kan konstatera att hund förnimmer gömma och löser ut i markering som
föraren anmäler, men inte kan påvisa var gömman är belägen kan man som domare
”blanka” detta. Detta innebär att man ej får betyg på gömman men heller inte något 
avdrag poängmässigt.

PROTESTER:
Protest skall skriftligen inlämnas till arrangören senast 1 timme efter alla ekipagen 
avslutat momentet och tävlingsresultatet blivit officiellt. Vid inlämnandet av protest 
erläggs en summa av 500kr som återfås om protesten godkänns.

TÄVLINGSMOMENT

Moment 1: Platsliggning Koeff 3

 Kommando: ”Plats” eller tecken – ”Stanna kvar” 

Uppläggning 
Tiden räknas från det ögonblicket förarna, efter att ha lämnat hundarna, intagit sina 
anvisade platser. Momentet ska utföras med minst två hundar. Överstiger antalet hundar
tio får uppdelning i omgångar ske. 
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med cirka 5 m mellanrum och avlägsnar sig 
gående omkring 30 m, stannar där vända mot och synliga för hundarna. Hundarna ska 
kvarligga under 5 minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får 
kommando användas. På tillsägelse av provledaren återgår förarna. 

Bedömning:
Momentet börjar med hunden i utgångsställning och är slut när föraren återvänt till 
hunden och på provledarens tillsägelse beordrat hunden till utgångsställning. 
Sedan förarna lagt ned och lämnat hundarna får dessa inte påverkas. Om hunden kryper 
mer än sin egen längd, sätter sig, ställer sig eller på annat påtagligt sätt ändrar sin 
position underkänns den. 

Hund som kryper mindre än sin egen längd eller gnäller erhåller högst betyg 8. 

Provledaren kan ge order om avhämtning av hund om den allvarligt stör andra. 

Om momentet på grund av tekniskt fel (till exempel hundslagsmål) måste göras om, får 
inte de hundar delta som eventuellt räknas som vållande/delvållande till den inträffade 
störningen. Inte heller får de hundar som bedömts som ej godkända läggas om. 



För övriga hundar gäller att bedömningen i momentet endast får påverkas av det som 
inträffar vid det förnyade utförandet.

Moment 2: Fritt följ Koeff 2

Kommande "fot" eller motsvarande. Hund som föres fritt skall villigt följa föraren 
gående på dennes vänstra sida och huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. 
Marschen skall prövas i olika gångarter samt vändningar på stället och 
stegförflyttningar. Då föraren gör haltskall hunden utan kommando stanna i 
utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändringar av gångart får 
kommandot upprepas.

Bedömning:
Momentet börjar och avslutas på tävlingsledarens kommando (ca 3 minuter), med 
hunden i utgångsställning. Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till
förarens rörelser, så att den ej stänger, tränger eller sig snett eller sent.

Moment 3: Inkallande Koeff 1

Kommando "hit" eller motsvarande. Föraren lämnar hunden sittande och avlägsnar sig
springande ca 50 meter. Vänd mot hunden kallar föraren in hunden på tävlingsledarens
kommando.

Bedömning:
Momentet börjar när föraren lämnar hunden och är slut på tävlingsledarens kommando.
Hunden skall då befinna sig i utgångsställning. Stor vikt skall läggas vid hundens tempo
in till föraren. 

Hund som ej kommer vid första inkallningen kan ej ges högre betyg än 7. 

Hund som före inkallningskommandot avviker mer än ca 1 m från sin plats, ställer sig 
eller lägger sig, underkänns.

Moment 4: Fritt hopp över hinder Koeff 2

Kommando "hopp" eller motsvarande. Hunden i utgångsställning skall på kommando 
fritt hoppa över hindret. Föraren anmäler hundens position på andra sidan hindret före 
momentets början. Föraren får ge stödkommando till hunden då den landar på andra 
sidan hindret. Hunden ska stanna kvar i angiven position till dess föraren anslutit till 
hunden.



Tävlingsledaren bestämmer från vilken sida av hindret hunden skall starta men föraren 
äger rätt att avgöra hundens startavstånd. Hindrets höjd skall vara mankhöjd, dock max
85 cm, bredden skall vara 100 cm och hindret skall vara täckt. 

Bedömning:
Momentet börjar när föraren intagit lämpligt avstånd från hindret med hunden i 
utgångsställning och momentet är slut när föraren anslutit till hunden på andra sidan 
hindret och denne sitter i utgångsställning.
Hund som vidrör hindret kan ej ges högre betyg än 8.

Hund som river hindret eller tar stöd ska ej godkännas.
Hund som inte stannar kvar i angiven position till dess föraren anslutit på andra sidan 
hindret ska ej godkännas. 

Hund som slår i hindret eller hoppar snett ska påverka bedömningen i momentet.

Moment 5: Fältsök Koeff 5

Ett terrängområde på 30x30 m skall genomsökas.
Sökområdet skall genomsökas på valfritt sätt.

Uppläggning:  
Det är upp till arrangören att lägga momentet i antingen en gemensam ruta eller att varje
ekipage ska få ett eget sökområde.

Vid val av gemensamt sökområde ska den nedgrävda gömman utgå, dock kan det finnas
andra sätt att välja dolda gömmor. Vid gemensam ruta ska rutan vallas av efter var 
femte hund.

Väljer arrangören att förarna ska få varsin ruta är den nedgrävda gömman tillåten. 
Viktigt är att dessa skall vara så likvärdiga som möjligt.

Maxtid 15 minuter.

Bedömning:
Enligt bedömning under generella bestämmelser.

Moment 6: Inomhussök Koeff 5

Ett rum/lager eller liknande på ca 100-140 kvadratmeter beroende på lokalens karaktär 
skall genomsökas. Ett antal skåp och bänkar bör vara placerade i sökområdet. 



Sökområdet bör vara av sådan karaktär att man kan bedöma hundens arbeta i olika 
miljöer. 
Samtliga hundar ska söka på samma område.

Maxtid 30 minuter.

Bedömning:
Enligt bedömning under generella bestämmelser.

Moment 7: Fordonssök Koeff 5

Fordon, max tre stycken, skall genomsökas. 
Det är upp till arrangören att bestämma om samtliga hundar skall söka på samma fordon
eller om varje hund får egna fordon.

Maxtid 25 minuter.

Bedömning:
Enligt bedömning under generella bestämmelser.

Moment 8: Bagagesök Koeff 5

Minst 20 stycken, väskor, lådor eller liknande skall genomsökas. Samtliga hundar skall 
söka på samma bagage

Maxtid 10 minuter.

Bedömning:
Enligt bedömning under generella bestämmelser.

Moment 9: Spårsök Koeff 2

Hunden skall på en upptagssträcka av 50 meter finna spåret. 

Maxtid 5 minuter.

Upptagssträckan skall bestå av en upptagslinje som skall vara utmärkt i båda ändarna. 
Föraren anvisas från vilken ända spårsöksstarten skall ske. 
Tiden tas från det att hunden sätts i spårsök. Hunden skall föras i lina. Föraren skall 
meddela domarna när hunden funnit spår. Efter klartecken från domarna får ekipaget 
påbörja spårarbetet, moment 10.



Hund som ej finner spåret innan maxtiden eller på annat sätt underkänns i momentet får 
ej utföra moment 10. 

Spårläggaren skall närvara vid spårsöket.

Bedömning:
Mindre utslag av hunden utanför upptagssträckans förlängning skall inte medföra
poängavdrag. 

Hund som tar upp fel spår och föraren gett klartecken tillbakakallas utan poängavdrag. 

Hund som går bakspår och föraren gett klartecken tillbakakallas och kan då inte
få högre betyg än 7. 

Hund som går över utan att uppta spåret skall ges avdrag med 2 poäng för varje tillfälle. 

Följaktligen underkänns momentet om hunden går över 3 gånger utan att ta upp
spåret. 

När föraren meddelar att hunden har spår för tredje gången och detta är fel kan hunden
inte få poäng i momentet och heller inte delta i momentet 10, spår.

Moment 10: Spår Koeff 3, gömman Koeff 4

Spåret skall ha en liggtid på ca 2 timmar och den totala spårlängden skall vara ca 400 
meter. Maxtid inklusive spåruppsök 15 minuter. Hunden skall föras i lina.

Spårläggaren går spåret så som en person normalt förflyttar sig i terrängen. Någon 
riktningsförändring kan förekomma och stigar eller motsvarande kan korsas. 

Spårläggaren lägger ut gömman någonstans i spåret 100-300 meter från 
upptagssträckan. 

Gömman skall vara dold eller nedgrävd och bestå av minst 50 gram cannabis eller 100 
gram pulver. 

Efter att hunden markerat funnen gömma och föraren anmält fynd, skall hunden åter 
sättas i spårarbete och arbeta ut spåret. Efter ca 400 meter uppkommer en sluthandling 
som ska bestå av en slang, boll eller liknande, denna skall ej vara dold. 

Gömman får ej röjas av den tävlande.



Domarna skall medfölja i spåret tillsammans med spårläggaren. Det åligger arrangören 
att spåren är så likvärdiga som möjligt.

Bedömning:
I momentet bedöms spårarbetet. Domarna avgör om hunden har brutit momentet, tapp 
som hunden inte reder ut, växling av spår till annat eller likvärdigt. I dessa fall 
underkänns momentet. 

Har hund och förare passerat gömman med ca 20 meter underkänns momentet. 

Om föraren kopplar loss hunden är detta att betrakta som att han bryter momentet och 
underkänns.

För att få betyg i moment 9 och 10 måste gömman vara godkänd.

Ekipage som missar sluthandlingen på spåret erhåller betygsneddrag.


