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DM & SM regler för Patrullhundar
ALLMÄNNA ANVISNINGAR
1. Reglernas tillämplighet
Regler fastställda av Centrala Försvarsmaktsgruppen. Reglerna skall tillämpas vid DM och SM.
Reglerna delas upp i två huvudmoment.
1. Patrullering med vind och ljud
2. Patrullering med spårupptag och spårning
Dessutom ingår Lydnadsprov och Uppletande av föremål.
2. Villkor för deltagande samt uttagning till SM
Hund som deltager vid DM och SM skall uppfylla grundkraven enligt nedan.
- Godkänd vid certifikatprov för Patrullhund.
- Hund skall ha uppnått 18 månaders ålder
- För förare krävs medlemskap i SBK
För deltagande vid SM gäller dessutom:
- Uppfylla minimikraven från DM det år som deltagandet avser. Minimikraven innebär att ekipaget
skall ha uppnått
minst 50 % eller mer av maximal poäng i respektive huvudmoment enligt följande:
- Patrullering med vind och ljud minst 250 poäng av 500 möjliga och minst betyg 5 på den taktiska
delen.
- Patrullering med spårupptag och spårning minst 250 poäng av 500 möjliga.
Antalet startande vid DM bör ej överstiga 25 st. Kvalificeringstävlingar till DM anordnas enligt
distriktens eget bestämmande.
Maximalt antal deltagare vid SM-tävling är 30 st.
Samtliga distriktsvinnare erhåller en (1) garantiplats vid SM under förutsättning att minimikraven
uppfylls. Föregående års SM-vinnare erhåller garantiplats oavsett innevarande års resultat.
Resterande platser fördelas till distrikten baserat på föregående års resultatlista vid
Försvarsmaktsmästerskap. Fördelning av platser sker fr o m plats två (2) till dess att platserna
fördelats. Om distrikt placerat sig på två av dessa platser t ex plats sju (7) och åtta (8) vid föregående
års SM, får distriktet endast tillgodoräkna sig en av platserna.
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Om föregående års SM-vinnare vinner DM innevarande år går distriktets garantiplats över till DMtvåan. Föregående års SM-vinnare äger deltaga om det avser samma hund, det är inte föraren som
kvalificerar sig. Detta innebär att SM-vinnande hund kan deltaga med ny förare.
Om någon distriktsvinnare eller annan tilldelad plats enligt ovan inte uppfyller minimikraven fördelas
denna plats till andra distrikt enligt ovanstående princip. Detta gäller ej föregående års SM-vinnare.
Om föregående års SM-vinnare ej kan delta fördelas platsen enligt ovan angiven princip.
Reserver skall kunna insättas ända till omedelbart före tävlingens igångsättande. Målsättningen
skall vara att genomföra SM med fullt deltagarantal. Distrikt har alltid möjlighet att i första
hand låta egen anmäld och veterinärbesiktad reserv gå in. Finns ej sådan på plats skall central
reserv insättas.
3. Anmälan och avgift
Anmälan och anmälningsavgift till DM skall vara arrangören tillhanda senast tre (3) veckor före
provet. Vid tävling om svenskt mästerskap ska anmälan på fastställd blankett vara
förbundskansliet tillhanda senast 60 dagar före tävlingsdagen. Anmälningsavgift ska vara
arrangören tillhanda vid anmälningstidens
utgång.
4. Hinder för deltagande
Vid DM och SM för Patrullhund får ej delta
a) hund som icke inom föreskriven tid vaccinerats mot valpsjuka med av Jordbruksverket godkänt
vaccin, vaccination mot valpsjuka får inte vara äldre än fyra år, tävlingsdagen oräknad.
Förstagångsvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen. Omvaccinering,
s k revaccination, får utföras intill dagen före tävlingsdagen, första tävlingsdag är den dag
veterinärbesiktning/motsvarande äger rum,
b) hund som är blind eller döv,
c) tik som löper, vid DM kan tik som löper deltaga om arrangören medger detta,
d) hund som på grund av sjukdom eller skada icke utan fara för sin hälsa kan delta i provet,
veterinärbesiktning ligger till grund för denna bedömning, (ej veterinärbesiktning vid DM)
e) hund som icke uppfyller införselkrav utställda av Jordbruksverket,
f) tik senare än 30 dagar före beräknad valpning eller tidigare än 75 dagar efter densamma, oavsett
resultatet av valpningen.
5. Förare och utrustning
Byte av förare får ej ske under tävlingen. Spårsele och spårlina skall bäras lika under samtliga
moment. Om ytterligare utrustning medförs, t ex vattenflaska, skall även den bäras lika vid samtliga
moment. Koppellängden ska maximalt vara 3 meter.
6. Förares skyldigheter och hunds framförande
Förare är skyldig att följa de regler och anvisningar som utfärdats för tävlingar med patrullhundar samt
de ytterligare anvisningar som meddelas av tävlingsledaren. Det är förbjudet att aga hund under
pågående tävling. S k tagghalsband eller rosenkrans får icke användas under tävling.
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Följer icke föraren dessa bestämmelser eller i övrigt uppträder olämpligt kan han av överdomare
och/eller domare uteslutas från tävlingen.
Vid tävlingar råder generellt förbud mot användande av medicinska preparat enbart för att förändra
hunds prestationsförmåga.
Tävlande får icke ta emot sådan hjälp från utomstående som kan påverka resultatet för egen eller
annan tävlandes del, detta gäller från och med att tävlingen börjat för första hund till dess att sista
hund avslutat sitt sista moment.
7. Domare och funktionärer
Varje moment skall dömas av två domare av I-klass. Samtliga domare skall vara auktoriserade
bevakningshunddomare, detta gäller ej momenten lydnad och uppletande av föremål, där minst en av
domarna skall vara av I-klass, den andre må vara II-klass. Vid DM kan bedömning ske med en domare
om distriktet så bestämmer, dock skall kravet på auktorisation vara uppfyllt.
Vid SM-tävling skall utses en överdomare, behörig att döma såväl bevakningshundar som
räddningshundar.
Tävlingsledare skall vara auktoriserad som provledare eller domare av I-klass med auktorisation som
bevakningshunddomare. Vid DM skall minst en tävlingsledare uppfylla detta krav.
Veterinärbesiktning skall ske av särskilt kallad veterinär (ej DM). Veterinärs beslut kan ej överklagas .
Ägare/familjemedlem eller uppfödare till hund som deltar får ej tjänstgöra som domare eller
funktionär.
8. Placering i resultatlista
Ekipage som uppfyller minimikraven för huvudmomenten placeras före ekipage som ej uppfyller
detsamma. Vid lika resultat avgörs placeringen i första hand av följande moment:
1. Spårupptaget
2. Patrullering med vind och ljud (hela huvudmomentet)
3. Spårning
4. Uppletande
5. Lydnad
6. Vid lika resultat även här, delas placeringen
9. Protest och besvär
Den som deltagit i tävling och därvid anser sig ha tillfogats orätt, äger söka rättelse genom att avge
skriftlig protest till överdomare eller den domare som fullgör överdomares åliggande.
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Protest får icke avse åsatt betyg. Protest skall avlämnas till arrangören senast en halvtimme efter det att
aktuellt moment slutförts. Avslagen protest skall skriftligen motiveras.
Om klagande inte skulle låta nöja sig med överdomares beslut kan vederbörande besvära sig hos FS.
Besvär skall vara FS tillhanda senast en vecka efter det klagande fått del av överdomares beslut.
Besvär som inkommer senare kommer icke att behandlas. Veterinärs beslut kan ej överklagas.
10. Regler m m
Det åligger arrangören att hålla dessa regler samt övriga anvisningar tillgängliga på tävlingsplatsen.
11. Betygsskala och bedömning
Bedömning skall ske enligt betygsskalan 0-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10. Betygen multipliceras
med för varje moment angiven koefficient. Bedömningen skall vara öppen i momentet lydnad, i övriga
moment avgör domarna om bedömningen skall vara öppen eller sluten. Bedömningsformen skall vara
lika för samtliga tävlande oavsett vilken bedömningsform man valt.
12. Avstängning av hund
Domare har rätt att avbryta ett moment om hunden visar uppenbar oförmåga att genomföra detsamma.
Hund som vid något tillfälle uppträder olämpligt t ex förföljer vilt, biter funktionär eller oprovocerat
angriper annan hund, utesluts från vidare tävlan i provet.
13. Materiel
Apportföremål för spårprovet skall vara av varierande material samt får ej avvika markant från
markens färger. Apporterna skall märkas med datum och spårnummer. Patrullstigen ( spår )
skall också vara märkt med samma nummer. Ett (1) föremål skall vara av metall, dock ej
slutföremålet. Föremålens storlek får ej understiga 40x20x10 mm samt ej överstiga 300x200x100 mm.
Slutföremålet skall vara av maximimått och vara märkt "SLUT". Slutföremålet storlek innebär inte att
det behöver vara lika tjockt över hela ytan, t ex en träbit med ett stycke filt som motsvarar måtten är
tillräckligt.
Vid uppletande av föremål må föremål av läder, trä, tyg, metall eller plast användas. Apportbock eller
sökrulle får ej användas som föremål.
Dispenser avseende längder, höjder, vikter eller motsvarande medgives ej.
14. Arbetstecken/Kommandon
Då arbetstecken ges skall hunden befinna sig i jämnhöjd med förarens vänstra sida.
Föraren skall använda följande arbetstecken:
Patrullering vind och ljud
Vid start:

Föraren intar låg ställning
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Omkoppling av halsband till icke stryp
Arbetskommando, före, pass på eller pass på, före
Vid markering:

Låg ställning
Vid stillastående bevakning på patrullstig skall föraren inta låg ställning och
genom handtecken visa riktningen och vilken typ av markering (Vind
el ljud).

Nytt arbetstecken efter markering föreskrivs ej, vilket ej förhindrar förare att utföra detta vid behov.
Vid avslutat arbete:

Omkoppling av halsband

Patrullering spårarbete
Vid start:

Föraren intar låg ställning
Omkoppling av halsband till icke stryp
Arbetskommando, före, pass på eller pass på, före

Vid vändning:

Föraren intar låg ställning
Arbetskommando, före, pass på eller pass på, före

Vid halt:

Låg ställning

Arbetstecken efter kommando "sela på" föreskrivs ej, vilket ej förhindrar förare att utföra detta vid
behov.
Kommandon lydnad/uppletande av föremål
I dessa regler angivna kommandoord är önskvärda.
Utöver kommandon eller tecken får hundens namn användas som lystringsord. Använder föraren
tecken så får detta i princip inte utsträckas längre i tiden än ett muntligt kommando. Tecken som
alternativ till muntligt kommando får endast användas i de moment och för de kommandon där så
anges i reglerna.

Moment och bedömningsanvisningar
Allmänt
Besiktning av SM-arrangemang skall ske av en av Försvarsmaktsgruppen utsedd tävlingskontrollant
senast fyra veckor före tävlingsdatum.
Samtliga funktionärer skall vara väl insatta i dessa regler och tävlingens uppläggning.
Provhund på patrullsträcka vind/ljud skall utföras innan första ekipage på tävlingsdagen.
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Moments början och slut
Hund bedöms enbart för den prestation den utför under själva momentet.
Vägran
Som regel kan ett moment avbrytas, när hunden vägrat att åtlyda tredje
kommandot/tecknet. Samma gäller om hunden återvänder till förarens sida utan att
ha utfört momentet.
Tekniskt fel
Om ett moment ej kunnat utföras som planerat så avgör domarna om momentet
trots detta går att bedöma eller om det ska betraktas som ett tekniskt fel, och
momentet således göras om. En förare kan aldrig orsaka ett tekniskt fel genom att
inte följa regler och anvisningar eller de order som ges av tävlingsledaren.
Hund som inte är tyst
Hund som ger ihållande skall underkännes i momentet. Högre betyg än 7 bör inte
ges till hund som högljutt gnäller, gläfser eller morrar. Hund som morrar under
bevakningsmoment bedöms mildare.
PATRULLERING
Patrullering får ej utföras i sele.
Arbetstecken skall användas enligt allmänna anvisningar.
Platsläggande med ordergivning till föraren inför patrulleringsarbetet skall
genomföras i direkt anslutning till patrullsträckan.
Förare och hund ställer upp på anvisad punkt ca 20 meter från tävlingsledaren som
befinner sig vid patrullsträckans start. Hunden placeras i utgångsställning och
okopplad, därefter läggs hunden ned efter tillsägelse från tävlingsledaren och
föraren går utan hund fram till tävlingsledaren . Efter det att föraren fått
instruktioner om var patrullsträckan börjar och övrig information om kommande
moment, återgår föraren till hunden på tävlingsledarens kommando.
Instruktionerna skall ta minst 45 sekunder och maximalt en (1) minut. Momentet
börjar när hunden på tävlingsledarens order läggs ner. Momentet är avslutat,
då föraren återvänt till hunden och satt upp denna på tävlingsledarens kommando.
Under ordergivningen kan föraren komma utom synhåll för hunden .
Efter det att föraren satt hunden och kopplat densamma, avlossas 2 skott med ca 5
sekunders mellanrum. Skytten ska vara placerad ca 20 meter från ekipaget och vara
osynlig för hunden.
Därefter ger tävlingsledaren klartecken för start.

Koeff
50
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Under patrulleringsarbetet kan stillastående bevakning genomföras av föraren på
eget initiativ.
Patrullsträcka:

Tid:

ca 600 m (Patrullering sker från båda ändpunkterna).
Stigen ska vara i sådan terräng att de naturliga halterna
ligger inom tidens ram. Patrullstigen bör i huvudsak gå
på naturliga stigar och/eller mindre vägar.
Tiden för patrulleringen är 21 min.

Avvallning:

Avvallning fram och åter av minst tre personer med
minst en hund 20-25 min innan första ekipage startar ska
ske vid SM.
Avvallningen skall ske på kolonn. Tävlingsledare och
ekipage tar sig tillbaka till utgångsläget genom att gå
patrullsträckan tillbaka om inte patrulleringen sker
från båda håll.
Vid DM kan, om deltagarantalet är ett mindre antal eller
om terrängen inte tillåter annat, patrullering ske endast på
ett håll. Avvallning behöver då endast ske på ett håll men
däremot måste antingen det tävlande ekipaget eller något
annat
ekipage
återpatrullera
för
att
slippa
flödespatrullering.

Störningar:

Om ekipaget påträffar/markerar bärplockare el dyl
ska tidskompensation ges. Klockan ska i sådana fall
stoppas, då störningen konstateras och åter sättas
igång då störningen upphört.

Vindfigurant:

2 st vindfiguranter placerade på motsatta sidor om
patrullstigen förskjutna i sidled på varierande avstånd 3050 m från patrullsträckan.

Ljudfigurant:

1 ljudfiguranter,
vindfiguranterna.

väl

förskjuten

i

sidled

från

Figurantvägar till/från figurantplatser skall vara rekade och snitslade så att de ej
kan föranleda att vittring kan störa hundarnas arbete på patrullstigen.
Prov i ljudmarkering skall utföras i skylande skogs- eller buskterräng.
Figuranten går normalt mot patrullsträckan från ca 50 m avstånd. Start av figurant
skall göras så att hunden får ljudet snett framifrån. Figuranten gör halt under 20
sek, ca 30 m från patrullsträckan. Därefter vinklar figuranten och fortsätter 20 m
parallellt med patrullsträckan i patrulleringsriktingen, vinklar och återgår till
utgångspunkten.
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Momentet och tidtagningen börjar i samband med att föraren påbörjar
patrulleringen efter genomförd ordergivning och är slut då ekipaget passerat
patrullsträckans slutpunkt eller då tiden gått ut.
Enligt reglerna används 2 vindfiguranter samt 1 ljudfigurant. Vind- respektive
ljudfigurant ger max. 140 poäng per delmoment.
Då det finns 2 vindfiguranter skall den bästa av markeringarna räknas.
Figuranterna placeras 30-50 m från patrullstigen med hänsyn tagen till
vindförhållanden
Koefficienten per figurant är 14.
Avståndet till figuranterna, som skall placeras inom givna avstånd, bestämmer
arrangören.
Hund som målmedvetet strävar mot figurant ges högre betyg än hund som enbart
stannar och markerar. Föraren skall till domarna anmäla markeringen för att denna
skall tillgodoräknas. Föraren skall dessutom ange vilken typ av markering och
riktningen mot källan. Anges inte typ av markering (vind eller ljud) är
maxbetyget för taktiken 8.
Vindmarkering

14

Ljudmarkering

14

Patrulleringens utförande
- Förarens taktik, uppträdande och tidsdisposition samt
hundens uppträdande
Vägledande skall vara hur ekipaget uppträder under patrulleringen. Uppträdandet vid t ex
stillastående bevakning och vid markering. Föraren skall kunna visa riktningen och vilken typ av
markering. I övrigt ska stor hänsyn tas till hundens intensitet vid markering. Samarbete hundförare ska premieras. Föraren disponerar själv patrullstig och tid och väljer själv när de ska
fortsätta. Tecken (start och stopp) från hundföraren till gruppen ska ges. Klartecken från
gruppchefen till hundförare ges ej.
Platsläggande med ordergivning Kommando: "Plats", "Ligg" eller tecken
LYDNADSMOMENT
Linförighet Kommando: "Fot"
Hunden, som föres i fritt hängande koppel, ska villigt följa föraren, gående på dennes
vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet
ska prövas i olika gångarter (vanlig marschtakt och språngmarsch) och i samband
med vändningar. Då föraren gör halt ska hunden utan kommando genast stanna
i utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändringar av gångart får
kommandot upprepas.

20

2
22
4
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Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar på tävlingsledarens tillsägelse.
Hund som under större delen av momentet förs i stramt koppel (hunden stretar eller
släpar efter) eller följer föraren på längre avstånd än ca 1 m kan inte godkännas.
Platsläggande Kommando: ”Fot” – ”Plats”, "Ligg" eller handtecken
På kommando ska hunden snabbt lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan
att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 25 m från den liggande hunden.

2

Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och är slut då föraren
stannat och vänt sig om. Hund som lägger sig före kommando underkänns. Om
hunden inte lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning
skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas
förmå den att inta liggande ställning. Hund som först lägger sig och sedan sätter
eller ställer sig underkänns.
Inkallning Kommando: "Hit" – (”Fot”)
Föraren lämnar den sittande hunden och går ca 25 m. Hunden ska sedan inkallas.

2

Momentet börjar då föraren lämnar hunden och är slut då hunden intagit
utgångsställning igen. Huvudvikten ska läggas vid att hunden visar god lydnad och
snabbhet vid inkallningen. Ändrar hunden ställning före inkallningskommandot
ges högst betyg 8. Hund som före inkallningskommandot avviker mer än ca 3 m
från sin plats underkänns.
Krypande Kommando: "Ligg" – ”Kryp” – ”Sitt”
Hunden lägges. På kommando ska hunden krypa ca 4 m vid sidan av föraren
varefter görs halt på tävlingsledarens tillsägelse. Hunden sättes sedan.

5

Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att lägga hunden och är slut
då hunden satts upp efter halten.
Huvudvikten ska läggas vid att hunden har låg ställning (även med bakdelen) och
att inte hunden tillåts bestämma tempo och/eller riktning. För godkännande krävs
att hunden under större delen av sträckan vidrör marken med armbågarna och/
eller bröstkorgen. För hund som lägger eller sätter sig för tidigt ges högst betyg 7.
Hund som ej stannar utan kommando då föraren gör halt ges högst betyg 9. För
högsta betyg krävs att föraren går upprätt.
Apportering Kommando: "Apport" – ”Loss” – (”Fot”)
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat
föremål minst 10 m, ska hunden på kommando genast hämta detta, sätta sig
framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet. Föremålet
ska vara en apportbock av trä utformad enligt kapitel ”Materiel”.
Momentet börjar då föraren kastar föremålet och är slut då hunden avlämnat
detta, dock gäller att om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren ska
den därefter, med eller utan kommando, inta utgångsställning. Vid tuggningar
sänks betyget, ihållande, kraftiga tuggningar bör ge högst betyg 6. Hund som inte
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håller fast föremålet ända fram till avlämnandet utan släpper ner det på marken
bredvid föraren ges högst betyg 7.
Hopp över hinder Kommando: "Hopp" - "Sitt" – ("Fot")
Föraren ställer upp med hunden på lämpligt ansatsavstånd från hindret. Hunden
ska, från utgångsställning, på kommando hoppa fritt över hindret. Hunden ska
sedan, med eller utan kommando, sätta sig på andra sidan och sitta kvar till dess
föraren kommenderar återhopp. Hindrets höjd, bredd och utformning framgår av
kapitel ”Materiel”.

4

Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd och är slut då hunden
efter hoppen intagit utgångsställning. Om hindret rivs eller används som stöd
underkänns momentet. Vidrörande av hindret ska medföra högst betyg 8.
Sker återhoppet utan att föraren gett kommando ges högst betyg 6. Detta under
förutsättning att hunden först stannat, återvänder den ändå underkänns momentet.
Högre betyg än 8 kan inte tilldelas hund, som intar annan ställning än sittande.
SPÅRPROV

50

Patrullsträckans maxtid är 10 minuter. Under denna tid ges ekipaget möjlighet att
patrullera i bägge riktningarna. Om hunden tar upp spåret vid återpatrulleringen
sänks betyget. Arbetstecken enligt allmänna anvisningarna skall användas vid start
av patrullering.
Under patrulleringsarbetet kan stillastående bevakning genomföras av föraren på
eget initiativ.
Hunden skall markera och följa spåret i rätt riktning. Efter ca 30-50 meter stannas
ekipaget på tävlingsledarens tillsägelse och gör halt i tre (3) minuter. Därefter, på
tävlingsledarens tillsägelse, byter föraren till spårsele och lina och fortsätter utan
vidare tillsägelse spårarbetet.
Spåret skall vara lagt så att hunden har möjlighet att bakspåra minst 50 m. Spår i
samma terrängavsnitt bör ej läggas närmare varandra än 100 m.
Patrullsträcka:

ca 150 m.

Spårövergång:

50-140 m från start på patrullsträckan.
Övergången skall placeras så likvärdigt som möjligt
för samtliga tävlande.

Spårlängd:

ca 800 m.

Föremål:

Tre (3) samt slutföremål. Föremålen skall vara av
varierande material samt får ej avvika markant från
markens färger. Ett (1) föremål skall vara av
metall.
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Föremålens storlek får ej understiga 40x20x10 mm
samt ej överstiga 300x200x100 mm. Slutföremålet
skall vara av maximimått samt märkt "SLUT". Se
även under materiel i dessa regler.
Start patrullering:

Ekipaget påbörjar patrullering mellan 45 och 60
minuter efter den tidpunkt då spårövergång skedde.
Detta skall ske likvärdigt för samtliga tävlande.

Maxtid:

24 minuter, efter det att hunden selats på vid
halten.

Spårprovet består av följande moment
Patrullering med spårupptag – Halten – Spårning.

Patrullering med spårupptag
Patrullsträckan får patrulleras i bägge riktningarna. Maxtid på patrullsträckan är tio
(10) minuter.
Hund som markerar spåret under den första
sträckan erhåller följande maxbetyg:
Hunden skall för att få högsta betyg (10), tydligt markera spåret och följa det i rätt
riktning.
Hund som markerar spåret men går bakspår mer än 50-meter och vänds av
tävlingsledaren tilldelas högst betyg åtta (8).
Hund som efter vändning på patrullsträckan
därefter markerar spåret erhåller följande maxbetyg:
Hund som markerar tydligt och följer det i rätt riktning erhåller maxbetyg sju (7).
Hund som markerar spåret men går bakspår mer än 50-meter och vänds av
tävlingsledaren tilldelas högst betyg fem (5).
Hund som passerar utan att markera spåret, underkännes i momentet spårupptag,
varvid påvisning skall ske. Detta gäller också hund som överskridit maxtiden på
patrullsträckan utan att markera spåret. Påvisning skall ske minst tjugo (20) meter
före punkten för nästa moment, halten. Hund som fått påvisning skall beordras halt
på samma punkt som skulle varit fallet om den själv tagit upp rätt spårutgång.
Påvisningspunkt och platsen för halten får ej vara densamma.
Momentet spårupptag är slut då hunden har fastställt spåret i rätt riktning och fått
kommando att göra halt.
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Patrulleringens utförande
Vägledande skall vara hur ekipaget uppträder under patrulleringen. Uppträdandet
vid t ex stillastående bevakning och vid markering. Taktik och tempo i förhållande
till resultatet skall bedömas. Häri ingår bedömningen av arbetstecken.

4

Halten
Vid bedömning av momentet skall huvudvikten läggas på att hunden uppträder
lugnt, men med bibehållet intresse för spåret.

2

Spårning
För erhållande av högsta betyg krävs att hunden funnit samtliga föremål.
För godkännande och däröver krävs minst två föremål, varav ett skall vara
slutföremål enligt följande mall:
- Slutföremål samt ett övrigt föremål
- Slutföremål samt metallföremål
- Slutföremål samt två övriga föremål
- Slutföremål samt två övriga, varav ett metallföremål

18

betyg 5
max betyg 6
max betyg 7
max betyg 9

Om föremål uppenbart skadas (tuggas) av hunden bör betyget sänkas, dock
givetvis i mindre utsträckning än om hunden inte funnit föremålet.
Uppletande av föremål Kommando: "Leta apport och/eller tecken"
På ett område av ungefär 50x50 m storlek skall fyra, föraren ej tillhöriga, föremål
(handske, portmonnä e dyl) vara utlagda.
Hunden skall apportera och avlämna föremålen. Föraren får med valfria
kommandon, tillrop och armrörelser dirigera hunden från den sida av området som
anvisas av tävlingsledaren. Går hunden utanför området, äger föraren dirigera
hunden tillbaka in på detsamma. Hunden skall finna föremålen inom fem minuter
och skall därvid genomsöka området enligt förarens dirigering.
Momentet börjar när föraren efter tävlingsledarens klartecken sänder ut hunden på
första slaget och är slut när tiden har utgått, med följande undantag:
- Om hunden innan max-tidens utgång funnit och apporterat samtliga föremål är
momentet slut då sista föremålet avlämnats.
- Om hunden påbörjat en apportering före max-tidens utgång får apporteringen
fullföljas tills hunden avlämnat, först därefter är momentet slut.
För godkännande krävs att hunden finner och apporterar minst två föremål. Saknas
ett föremål är max-betyget 8, saknas två föremål är max-betyget 6. Lätt tuggning
på apportföremål innebär max-betyg 9. Anses tuggningen mer allvarlig (hunden
biter sönder föremål), bör högre betyg än 8 ej ges.
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Hunden ska söka i ett raskt tempo utan inslag av rusningar. Tröttnar hunde22n och
ej vill lämna föraren, bör högre betyg än 7 inte ges.
För högsta betyg äger föraren ej rätt att via halsring, tjänstetecken etc styra och
föra hunden.
Hund som vägrar att lyda förarens dirigering eller tillrop och endast med svårighet
kan förmås söka, bör ej ges högre betyg än 6.
Rutan skall utmärkas senast 12 timmar före beräknad första start. Som föremål får
ej användas apportbock, sökrulle eller föremål som i storlek avsevärt avviker från
de exempel som anges i reglerna. Föremålen får ej läggas närmare varandra än ca
10 m. Avvallning skall ske med både person och hund.
Tävlingsledaren skall meddela när en minut återstår.

Summa koefficient

130

