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Skogskort
viltspår

Katalognummer
Hund
Ras
Namn
Registrerings- eller tävlingslicensnummer
Kön

Hane
Tik

lD-märkt nummer

		

Klass
Provform

Ordinare

Rörligt

Klass

Anlagsklass

Öppen klass

Spår
Utlagt klockan:

Start klockan:

Spårslut klockan:

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal
och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter finns på
www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK och SKKs samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår
medlemsservice, tel 08-795 33 44, medlem@skk.se.

SVENSKA KENNELKLUBBEN

£
£
£
£
£
£

Vinkel 3

£
£
£
£
£
£

Spårningsförmåga

£
£
£
£

£ Tar an spåret bra
£ Startar tveksamt
£ Ringar vid starten
£ Startar om
£ Klarar ej

Sträcka 3

£ Klarar utan tvekan
£ Mindre tappt
£ Långvarig tappt
£ Osäkert kryssande
£ Klarar ej
£ Bloduppehåll

Spårslut

£ Klarar utan tvekan
£ Klarar med ringning
£ Markerar ej spårslut
£ Klarar ej

Arbetstempo

£ Klarar utan tvekan
£ Mindre tappt
£ Långvarig tappt
£ Osäkert kryssande
£ Klarar ej
£ Bloduppehåll

Sträcka 4

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

Vinkel 1

Självständighet

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

Vinkel 4

£ Klarar utan tvekan
£ Mindre tappt
£ Långvarig tappt
£ Osäkert kryssande
£ Klarar ej
£ Bloduppehåll

Sträcka 2

Godkänd
Ej godkänd
Ej prövad/avbryter
innan skottprövning		

Skottprövning

£ Klarar utan tvekan
£ Mindre tappt
£ Långvarig tappt
£ Osäkert kryssande
£ Klarar ej
£ Bloduppehåll

Sträcka 5

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

Vinkel 2

Utmärkt
£ Lämpligt
£ Ej behövt ingripande/hjälp £
God
£ Mindre lämpligt
£ En gång ingripande/hjälp £
Mindre god
£ Olämpligt
£ Två gånger ingripande/hjälp £
Ej godtagbar
£ Mer än två gånger 		
							ingripande/hjälp

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

Klarar utan tvekan
Mindre tappt
Långvarig tappt
Osäkert kryssande
Klarar ej
Bloduppehåll

Sträcka 1

Spårstart

Spårning

Spårningsförmåga
£ Utmärkt 				

När hunden spårar målmedvetet och säkert genom vinklar och 		
tappter som löses genom metodisk ringning, samt klarar 		
spårningen självständigt.

£ God				

När hunden har flera tappter och får högst en hjälp av förare eller
ett ingripande av domare.

£ Mindre god			

När hunden högst två gånger får hjälp av förare, eller två domaringripanden.

£ Ej godtagbar			

När hunden behöver mer än två förarhjälp eller ingripande, eller
överskridande av stipulerad tid.

			
			
			

			
			

Arbetstempo
£Lämpligt				

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

£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 långsamt
att upprepad påmaning måste ske.

			
			

			
			

Självständighet
Stöd från föraren: 			

Förarens lågmälda uppmuntran då hunden spårar rätt.

Hjälp från föraren: 		
			
			

Förarens återföring av hunden till spåret, utan domarens medvekan,
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/hjälp = 1:a pris/godkänd anlagsklass
£ En gång ingripande/hjälp = 2:a pris öppen klass
£ Två gånger ingripande/hjälp = 3:e pris öppen klass
£ Mer än två gånger ingripande/hjälp = 0 pris

Skottprövning
£Godkänd 				

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

£Ej godkänd 			

Hunden visar uppenbar skotträdsla, okontrollerbar upphetsning eller
vägrar att fullfölja spårningsarbetet.

£Ej prövad/avbryter innan

Hunden avbryter spåret innan skottprövning kan ske.

			

			

skottprövning

				

Läs mer om viltspårprov på
www.skk.se/prov-tavling/olika-prov-och-tavlingar/viltsparprov/
eller via QR-koden ovan.
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