
Tapptarbete
Nedanstående tider ska ses som ungefärliga 
riktvärden speciellt då det gäller svårigheter 
såsom vinklar, blodavbrott och terrängens 
beskaffenhet. Vid normala förhållanden kan 
tiderna minskas.

Tappt som understiger 2 minuter räknas 
som ej noterbar tappt. 

Tappt som överstiger 2 minuter bör be
dömas som en mindre tappt. 

Tappt överstigande 5 minuter bör bedö
mas som långvarig tappt. 

Som tappt räknas även om hund går en 
längre sträcka på bakspår. Ingripande görs 
då enligt domaranvisningarna, det vill säga 
hunden får avlägsna sig högst 100 meter 
innan ingripande. 

Spårningsförmåga 
Utmärkt Ges när hunden spårar målmedve
tet och säkert och endast har  ett par mindre 
tappter som den reder ut självständigt 
genom effektiv och metodisk ringning

God (2:a pris ökl) ges då hunden har fler än 
två mindre tappter och högst behövt up
penbar hjälp av föraren en gång och högst 
ett ingripande av domare. 

Mindre god (3:e pris ökl) ges när hunden 
behövt uppenbar hjälp av föraren högst 
två gånger och högst två ingripande av 
domaren. 

Ej godtagbart ges då uppenbar hjälp behövts 
flera gånger eller vid fler än två ingripanden 
av domaren. 

Övrigt
Prissättningen avgörs inte enbart av ingri
pande, hjälp eller avsaknad av tappter. En 
hund kan tilldelas lägre omdöme om den 
utför till exempel osäkert spårarbete eller att 
det är svårt att se om hunden spårar, svårig
heter att reda ut tappter och så vidare. 

Hederspris 
Hederspris kan utdelas då hunden tilldelats 
förstapris samt gjort en särskilt god presta
tion. 

Bedömningsprinciper för viltspår
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Skogskort
viltspår

Ras

Namn

Registrerings- eller tävlingslicensnummer lD-märkt nummer

Kön

Katalognummer

Klass

Spår

Hane  Testikelstatus:  ua.  anm.
Tik

Hund

Provform  Ordinare Rörligt Klass Anlagsklass Öppen klass

Utlagt klockan: Start klockan: Spårslut klockan:



START &  £ Tar snabbt an spåret 
STRÄCKA 1	£ Klarar utan tvekan 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Osäkert/kryssande 
	 £ Bloduppehåll
 

STRÄCKA 2 £ Klarar utan tvekan 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Osäkert/kryssande 
	 £ Klarar ej 
	 £ Bloduppehåll

STRÄCKA 3  £ Klarar utan tvekan 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Osäkerf/kryssande 
	 £ Klarar ej 
	 £ Bloduppehåll
 

STRÄCKA 4  £ Klarar utan tvekan 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Osäkert/kryssande 
	 £ Klarar ej 
	 £ Bloduppehåll 

STRÄCKA 5  £ Klarar utan tvekan 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Osäkert/kryssande 
	 £ Klarar ej 
	 £ Bloduppehåll
 

SPÅRSLUT  £ Klarar utan tvekan 
	 £ Klarar med ringning 
	 £ Klarar ej 
	 £ Markerar ej spårslut 
	 £ Följer spårläggarens spår  

VINKEL 1  £ Klarar utan tvekan 
	 £ Klarar med ringning 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Klarar ej 
	 £ Bloduppehåll/återgång 

VINKEL 2  £ Klarar utan tvekan 
	 £ Klarar med ringning 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Klarar ej 
	 £ Bloduppehåll/återgång 

VINKEL 3  £ Klarar utan tvekan 
	 £ Klarar med ringning 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Klarar ej 
	 £ Bloduppehåll/återgång 

VINKEL 4  £ Klarar utan tvekan 
	 £ Klarar med ringning 
	 £ Mindre tappt 
	 £ Långvarig tappt 
	 £ Klarar ej 
	 £ Bloduppehåll/återgång

Spårningsförmåga Arbetstempo

Självständighet

Skottprövning

Lämpligt  Hunden arbetar på ett följsamt sätt i ett så lugnt tempo att 
den kan fungera effektivt i en faktisk eftersökssituation.  
1:a pris Öppen klass. Godkänd anlagsklass. 

Mindre lämpligt Hunden arbetar i ett för högt tempo eller arbetar för långsamt.  
2:a och 3:e pris Öppen klass. 

Olämpligt  Hunden arbetar mycket ivrigt, stretar, flåsar eller går så lång
samt att upprepad påmaning måste ske. 

Stöd från föraren  Förarens lågmälda uppmuntran då hunden spårat rätt. 

Hjälp från föraren  Förarens återföring av hunden till spåret, utan domarens med
verkan, då föraren ser att hunden är på villovägar eller inte kan 
finna spåret. 

Ingripande av domaren  Domaren återför ekipaget till spåret och visar i vilken riktning 
spåret går.

£ Ej behövt ingripande eller hjälp =    1:a pris ökl/godkänd anlagsklass 

£ Endast ett ingripande eller hjälp  =    2:a pris ökl 

£ Högst två ingripande eller hjälp =    3:e pris ökl  

£ Fler än två ingripande eller hjälp  =    0 pris

£ Godkänd Hunden visar inga negativa reaktioner i samband med skott  
eller i det fortsatta spårningsarbetet. Viss iver kan tolereras. 

£ Icke godkänd Hunden visar uppenbar skotträdsla, okontrollerbar upphets
ning eller vägrar att fullfölja spårningsarbetet. 

£ Ej prövad Avbryter, ingen skottprövning 

 


