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KLUBBMÄSTERSKAP SPÅR
Nybörjarklass

Koefficient. 10.

Uppflytt. 80p.

Spår 250 meter minst 1st. 90 graders vinkel 2 mellanföremål + slut. Direktpåsläpp i
spårriktning. Liggtid ca: 60 min. Maxtid: 10 min.
Bedömningsanvisning:
Missat föremål i spåret innebär en enhets betygsavdrag.
Missat slutföremål i spåret innebär betyg 0.
Vid påsläppet bedöms ordning och reda, vilket innebär hundens och förarens samarbete och
uppträdande. Även hantering av sele/halsband och lina bedöms. Betygasavdrag kan ges med
1-2 enheter.

Fortsättningsklass Koefficient. Påsläpp 3. Spår 10. Uppflytt. 110p.
Spår 400 meter minst två 90 gradersvinklar, fler kan förekomma exempelvis 45
gradersvinklar. 3 mellanföremål + slut. Påsläpp i ca: 45 graders vinkel mot spåret i
spårriktning, 3-5 meter om sidan från spåret. Påsläppet sker från valfri sida. Om hunden inte
tar upp spåret får påvisning göras, med ett betygsavdrag på 3 enheter och vid bakspår 2
enheter. Liggtid ca: 90 min. Maxtid: 20 min.
Bedömningsanvisning:
Missat föremål i spåret innebär en enhets betygsavdrag.
Missat slutföremål i spåret innebär betyg 0.
Vid påsläppet bedöms ordning och reda, vilket innebär hundens och förarens samarbete och
uppträdande. Även hantering av sele/halsband och lina bedöms. Betygasavdrag kan ges med
1-2 enheter på betyget för påsläpp.
Påsläpp

Hund & förare
3-5m
SPÅR
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Avancerad klass
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Koefficient. Påsläpp 5. Spår 10. För godkänt 120p.

Spår 600 meter okänt antal vinklar, minst 1 spetsvinkel. 4 mellanföremål + slut. Påsläpp
vinkelrätt mot spåret, som antigen går till höger eller vänster. Spårriktning okänd för föraren.
Påsläppet sker med patrullering mot spåret, i lina utsläppt max ca: 5 meter. Patrullering
startar mot spåret som ligger 10-20 meter ut. Om hunden inte tar upp spåret får påvisning
göras, med ett betygsavdrag på 3 enheter och vid bakspår 2 enheter. Liggtid ca: 120 min.
Maxtid: 30 min.
Bedömningsanvisning:
Missat föremål i spåret innebär en enhets betygsavdrag.
Missat slutföremål i spåret innebär betyg 0.
Vid påsläppet bedöms ordning och reda, vilket innebär hundens och förarens samarbete och
uppträdande. Även hantering av sele/halsband och lina bedöms. Betygasavdrag kan ges med
1-2 enheter på betyget för påsläpp.

Påsläpp
SPÅR
Hund & förare Ca:10m

Ca: 20m

Krav för deltagande: Hund från 8 månaders ålder, förare från 12 år.
Utrustning: Sele eller fast halsband, spårlina 10-15 meter.
Betygsskala: 0, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.
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Övriga anvisningar och bestämmelser
Föremålens utformning. Slutföremål ca: 30 cm. Mellanföremål ca: 10-15 cm. De kan bestå av
alla material utom metall.
Spårterräng kan bestå av både skog och ängsmark.
Domare går inte med i spåret utan är bara med vid påsläppet och anvisar spårriktning eller
startriktning om så behövs. Men noterar starttid.
Starttid är när hunden första gången släpps för att ta upp spåret eller patrullering startar.
Mottagare finns i anslutning till spårslut och noterar ekipagets ankomsttid samt antal
föremål.
Spårläggare kan vara annan person än domare till exempel spårmottagare.
Spår utmärks så som domare bestämmer, det gäller även märkning av föremål. Föremålens
märkning meddelas av domaren till den tävlande före start.
Till klubbmästare i respektive klass utses det ekipage som erhållit högsta poäng under
kalenderåret.
Endast medlem i Eskilstuna-Torshälla lokalklubb kan utses till klubbmästare.
Hund kan starta i valfri klass första gången.
Hund som startat i en klass kan inte gå ner i en lägre klass.
Resultatet följer hunden oavsett förare.
KM genomförs med en heldag på våren och en på hösten.
Ekipage som inte deltagit på våren ges förtur på hösten.
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