Svenska Brukshundklubben

Generell dispens att använda GPS-pejl på rapporthund
Bakgrund
Antalet rapporterade viltangrepp på hundar, framför allt jakthundar, ökar. Det gäller främst
angrepp från vildsvin men även från varg. Dessa djurarter ökar i antal och etablerar sig
även i marker där SBK bedriver tävlings- och träningsverksamhet. Det är oklart vilken risk
en tyst arbetande hund, dessutom på platser där det rört sig många människor och pågår
skottlossning, löper att bli utsatt för angrepp. Oavsett denna eventuella ytterligare risk har
alltid funnits en oro framför allt bland rapporthundsförare vilkas hundar arbetar ensamma
på långt avstånd från föraren. Det finns ju även andra orsaker än viltangrepp som kan göra
att en hund försvinner på en rapportsträcka.
Tekniken medger nu att man på ett enkelt sätt kan lokalisera en hund som försvunnit på en
sträcka. Det måste anses ligga i värnandet av hundens bästa att utnyttja denna teknik,
dock utan att påverka det traditionella utförandet av rapportföringen.
Den generella principen är att i reglerna anges den utrustning en hund får eller ska vara
utrustad med vid olika moment. Utrustning därutöver räknas som otillåtet hjälpmedel så
därför krävs en dispens.

Tillämpning
Dispensen avser så kallad ”Hund-pejl”, alltså GPS-enhet som anbringas på hundens
halsband och som kommunicerar med en handenhet där hundens position i terrängen kan
ses. Sådan utrustning får användas under momentet ”Rapportföring” under förutsättning
att handenheten överlämnas till tävlingsledningen före momentets början. Den förvaras
sedan enligt förarens önskemål antingen på A-stationen eller på utestationerna. Den får
inte användas under pågående moment, om så sker betraktas momentet som avbrutet.
Detta förbud gäller även för domarna som inte får använda GPS:en som hjälp vid
bedömningen. Handenheterna återlämnas då momentet är slut och kan då fritt användas
för att lokalisera en hund som inte kommit in på någon av stationerna. Det står förstås
föraren fritt att också göra andra analyser av hundens förehavanden vid provet.
Dispensen gäller från 2012-04-25 till 2016-12-31.

