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Syfte och mål 
Svenska Hundklubbens prövningsordning i personspår syftar till att stimulera hundägare, att 

tillsammans med sin hund utveckla sin och hundens färdigheter i personspår genom en lämplig 

stegring av svårigheter i fem klasser. 

Pröva hundens förmåga att ta upp och följa ett spår lagt av en för hunden okänd spårläggare.  

 

Målsättningen med SHK spårprov är att: 

- att stimulera till ett aktivt liv med hund 

- att tillsammans utvecklas till ett bra spårekipage 

- att hålla en hög kvalitet på provverksamheten 
 

Allmänt  

Rätt att arrangera prov  

Arbetsprovskommitténs spårgrupp, lokalavdelning eller till Svenska Hundklubben associerad 

hundklubb äger rätt att arrangera spårprov.  

För att arrangera ett spårprov krävs att en överenskommelse finns mellan jakträttsinnehavare 

och/eller markägare och SHKs provansvarig.  

Rätt att deltaga i prov   
I startspår ska hunden ha uppnått minst 8 månaders ålder¹, i övriga provnivåer ska hunden ha 

uppnått minst 12 månaders ålder. Föraren ska vara minst 12 år.  

Giltigt vaccinationsintyg skall kunna uppvisas vid provtillfället.  

Medlemskap i SHK är inget krav för att få delta i spårprov.  

Löptikar får delta på spårprov och startar sist.   

Provansvarig och föraren ser till att löptik inte stör andra hundar under provet.  

Tävlingsbok är frivillig. Finns att köpa på lokalavdelning eller vid spårprov.  

Föraren har rätt att själv bestämma på vilken provnivå ekipaget startar. Om ett första prov är 

avlagt i annan klass än startspår, krävs godkänt prov i vald klass innan ekipaget får göra prov i 

närmast högre klass. Föraren har alltid rätt att välja en lägre klass än den först valda.² 

Anmälan  
Anmälan till spårprov görs på SHKs centrala hemsida 

http://www.svenskahundklubben.se/sparprov  Registeransvarig registrerar inkommen anmälan 

och meddelar spåransvarig för planering av spårprov. Bekräftelse på att anmälan mottagits ska 

skickas till anmälarens e-postadress senast 7 dagar efter mottagen anmälan. När lämpligt antal 

anmälningar inkommit meddelas föraren när och var spårprovet kan avläggas. Anmälan anses 

fullständig när både anmälan och betalning inkommit till Svenska Hundklubben. 

Anmälningsavgift betalas till Plusgiro 2156-8. Därefter är anmälan bindande. 

http://www.svenskahundklubben.se/sparprov
http://www.svenskahundklubben.se/sparprov
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Registrering av provresultat 

Provresultat rapporteras av lokalt spåransvarig till spårprovsregistratorn och för publicering i 

Våra Hundar och på centrala hemsidan. 

Avanmälan  
Anmälan som återtas av anmälare efter bekräftad och överenskommet datum mellan 

provansvarig och anmälare, återbetalas ej, och provet anses som avverkat. 

Återbetalning  
Återbetalning av halva anmälningsavgiften sker endast mot uppvisande av veterinärintyg. 

Rekommenderad spårutrustning  

Spårsele eller spårhalsband. 

Spårlina max 15 m. 

Övrigt  
Funna föremål skall återlämnas till domaren för kontroll.  

Vid prov med flera ekipage i samma klass, beroende på marktillgång, skall längden på spåren 

göras så lika som möjligt.  
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Funktionärer  

Domare – Spårläggare – Provansvariga  

Domare, Spårläggare och Provansvariga skall vara godkända och utbildade enligt Svenska 

Hundklubbens utvecklingsplan för Spårprovsfunktionärer. Domare, Spårläggare och 

Provansvarig kan vid ett prov vara en och samma person. Bil 1 

  

Terrängdefinitioner  

Skogsterräng  

Till ”Skogsterräng” räknas uppvuxen skog av barr- och lövträd, inklusive berg.  

Vattenhinder, diken eller mindre bäckar får förekomma.   

Öppen terräng  

Till ”Öppen terräng” räknas mark med buskvegetation, stubb åker, vall, hyggen, gräsmattor.  

Vattenhinder, diken, täckdiken eller mindre bäckar får förekomma.   

Hårt underlag  

Till ”Hårt underlag” räknas grus- och sandväg som saknar vegetation.  

Lättare bebyggelse  

Till ”Lättare bebyggelse” räknas bebyggd mark med torp, fäbodar, bondgårdsplaner etc.  

Spåret får ej gå in i samhällen eller in och igenom byggnader.  

  

Klassindelning  

Startklass  

Spårläggare:  Ej förarlagt 

Spårets längd:  200 meter (+/- 10%)  

Spårets liggtid:  1 tim  

Maxtid:  10 min  

Antal föremål i 

spåret:  
Slutföremål  

Påsläppsrutin:  
Direktpåsläpp mot första startmarkeringen 

Sidopåsläpp mellan startmarkeringar(Fig.1)  

Spårsträckning:  Rakt och/eller böjar.  

Spårterräng:  Skogsmark eller öppen terräng.  

Extra svårigheter:  Inga  
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 Järnklass  

Spårläggare:  Ej förarlagt  

Spårets längd:  400 meter (+/- 10%)  

Spårets liggtid:  2 tim. 

Maxtid:  20 min  

Antal föremål i 

spåret:  
1 mellanföremål + Slutföremål  

Påsläppsrutin:  
Direktpåsläpp mot första startmarkeringen 

Sidopåsläpp mellan startmarkeringar(Fig.1)  

Spårsträckning:  Rakt, böjar, 1 st. 90º vinkel  

Spårterräng:  Skogsmark eller öppen terräng. 

Extra svårigheter:  Inga  

 

Bronsklass   

Spårläggare:  Ej förarlagt 

Spårets längd:  700 meter (+/- 10%)  

Spårets liggtid:  3 tim.  

Maxtid:  30 min  

Antal föremål i spåret:  2 mellanföremål + Slutföremål  

Påsläppsrutin:  
Direktpåsläpp mot första startmarkeringen 

Sidopåsläpp mellan startmarkeringar(Fig.1)  

Spårsträckning:  Rakt, Böjar, 3 st. 90º vinklar  

Spårterräng:  Skogsmark och öppen terräng.  

Extra svårighet:  

En av följande svårigheter kan förekomma 

Trassel (fig. 3) 

Spetsvinkel (fig. 4).   
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Silverklass  

Spårläggare:  Ej förarlagt  

Spårets längd:  1000 meter (+/- 10%)  

Spårets liggtid:  4 tim.  

Maxtid:  40 min  

Antal föremål i spåret:  3 mellanföremål + Slutföremål  

Påsläppsrutin:  Mot startmarkering (Fig.2)  

Spårsträckning:  Rakt, Böjar, 4 st. 90º vinklar  

Spårterräng:  
Skogsmark, öppen terräng, hårt underlag max 30 m, 

samtliga typer kan förekomma. 

Extra svårigheter:  

Två av följande svårigheter kan förekomma: 

Trassel (fig. 3) 

Spetsvinkel (fig. 4) 

Korsande spår (fig. 5) 

 

Guldklass  

Spårläggare:  Ej förarlagt 

Spårets längd:  1300 meter (+/- 10%)  

Spårets liggtid:  5 tim.  

Maxtid:  50 min  

Antal föremål i spåret:  4 mellanföremål + Slutföremål  

Påsläppsrutin:  Mot startmarkering (Fig.2)  

Spårsträckning:  Rakt, Böjar, 5 st. 90º vinklar  

Spårterräng:  

Skogsmark, öppen terräng, hårt underlag max 30 m, 

samtliga typer ska förekomma, även lättare bebyggelse 

får förekomma. 

Extra svårigheter:  

Tre av följande svårigheter kan förekomma: 

Trassel (fig. 3) 

Spetsvinkel (fig. 4) 

Korsande spår (fig. 5) 

Återgång (fig. 6) 
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Påsläppsrutiner  

Startklass, Järnklass och Bronsklass  

Påsläppsmetod kan väljas mellan direktpåsläpp (Alt1) eller sidopåsläpp (Alt2).   

Direktpåsläpp: Ekipaget ställer upp vid första startmarkeringen och föraren ger startanvisning.  

Sidopåsläpp: Ekipaget ställer upp på lämpligt avstånd mellan startmarkeringarna, och föraren 

ger startanvisning. Tiden startas när hunden påbörjar spårarbetet. 

Första startmarkering placeras vid spårets början och andra startmarkeringen placeras ca 10 m 

in i spårets riktning. Linan bör löpa ut minst 5 meter innan föraren får följa hunden. 

 

  

 

Silverklass & Guldklass  
Ekipaget ställer upp i riktning mot startmarkeringen. 

Riktningen på spåret skall vara okänd för ekipaget. 

Startanvisning får ges när avståndet till startmarkeringen är ca 5 m. 

Linan bör löpa ut ca 5 m innan föraren börjar följa hunden.   

Tiden startas när hunden påbörjar spårarbetet. 

Spårriktningen kan variera från 90º vänster till 90º höger från startmarkeringen. 

  

Fig.1   

2.   1.   
Alt1   
FH   

Alt2   
FH   

FH =Förare och hund   
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Föremål 

Material 

Föremålen kan bestå av olika typer av material. 

Typer av material är trä, tyg, läder, skinn, gummi, garn och jutematerial. 

Mått 

Föremålens mått är mellan ca 10-40 cm. 

Märkning av föremål 

Föremålen skall vara märkta med provdatum och ordningsnummer. 

T.ex. 20/9, 2 

Slutföremålet skall dessutom vara märkt med ”Slut” så att föraren inte kan ta miste på att detta 

är slutföremålet.  

Extra svårigheter  

Extra svårigheter som beskrivs för Brons, Silver och Guldklasserna kan förekomma eller 

uteslutas. 

Samtliga för klassen Extra svårigheter kan förekomma eller endast ett mindre antal per prov. 

Vid varje utlyst spårprov skall det vara samma antal Extra svårigheter per klass och spår. Det är 

Domaren som beslutar om antal Extra svårigheter. 

 
Trassel är ett område någonstans längs spårets sträckning där spårläggaren gör en  

vallningsruta (planlöst gående). Det skall finnas en ingång till rutan och en utgång ur rutan. 

Spåret kan efter ett Trassel fortsätta i vilken riktning som helst men utgången får ej gå över 

samma linje som ingången. Trassel får ej läggas närmare än 100 m till annan Extra svårighet. 

Rutan skall placeras i så öppen terräng som möjligt, så att det inte förorsakar onödiga 

svårigheter. Storleken på Trasselområdet är 15x15 meter.   

Trassel    

          15  m   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fig.3   
  

 m 15   
Ingångsida   
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Definitionen på en vinkel är att den ska vara 90º   

Definitionen på en spetsvinkel är att den är = <45º.  

En båge är en riktningsförändring p.g.a naturens beskaffenhet.  

  

Båge/ Vinkel/ Spetsvinkel/ 

  

  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  º  90 Vinkel   
Spetsvinkel 

  

  
  
  
  
  Fig.4   

º 45   
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Korsat spår (Endast i Guldklass) 

  

 
Korsat spår innebär att spårläggaren någonstans längs spårets sträckning gör en ögla och sedan 

korsar sitt eget spår.   

Den cirkelbåge, ellips eller fyrkant som bildas skall i sin yttersta punkt vara ca 20 m ifrån 

korsningspunkten, i öglan får det ej ligga ett föremål.   

Korsat spår får ej läggas närmare än 50 meter före/efter en vinkel och ej närmare än 100 m till 

annan Extra svårighet.  

   

Återgång (endast i Guldklass) 

Återgång innebär att spårläggaren någonstans längs spårets sträckning vänder 1800 och går 

tillbaka 15-20m i samma spår och sedan gör en 900 vinkel.  Återgång får ej läggas närmare än 

100 m till annan Extra svårighet.  

  

   Fig.6 

  

Fig. 5   

Minsta avstånd = 20 m   

Minsta avstånd = 20 m   
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Bedömningsanvisningar  

I samtliga klasser gäller betygen Godkänd eller Ej Godkänd  

Startklass & Järnklass 

För att erhålla betyget Godkänd krävs att: 

- hunden startar spårarbetet på förarens anvisning. 

- ekipaget klarar spåret inom tidsgränsen. 

- slutföremålet redovisas 

Bronsklass 

För att erhålla betyget Godkänd krävs att: 

- hunden startar spårarbetet på förarens anvisning. 

- ekipaget klarar spåret inom tidsgränsen. 

- ett föremål samt slutföremålet redovisas 

Silverklass 

För att erhålla betyget Godkänd krävs att: 

- hunden startar spårarbetet på förarens anvisning. 

- ekipaget klarar spåret inom tidsgränsen. 

- två föremål samt slutföremålet redovisas. 

Guldklass 

För att erhålla betyget Godkänd krävs att: 

- hunden startar spårarbetet på förarens anvisning. 

- ekipaget klarar spåret inom tidsgränsen. 

- tre föremål samt slutföremålet redovisas. 

Avbrutet Spårprov 

Domaren kan avbryta spårprov om: 

1. Hunden vid spårstart avviker från lagt spår, t ex bakspårar. 

I Startspår och Järnspår kan ekipaget ges möjlighet till en omstart. 

2. Hunden under spårarbetet avviker från lagt spår. 

Föraren får: 

Stötta hunden med peppning, pauser och att ge vatten. 

Föraren får inte: 

Påverka hundens spårarbete att det kan uppfattas som att föraren styr hunden.  
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Premiering 

Uppflyttning 

För att bli uppflyttad till nästa klass krävs Godkänt i prövad klass. 

Utmärkelser 

Vid Godkänt resultat erhålls en plakett för respektive klass. 

Championat 

För att erhålla utmärkelsen SHK Spårchampion krävs: 

- Hunden ska vara stambokförd i SHK 

- Ett godkänt resultat i Guldklass med alla föremål (4 st. + slutföremål) redovisade 

- Bedömning tvåa på SHK exteriörutställning. 

 

Sammanställning av tillägg & förtydliganden inklusive kommentarer 

Varje tillägg och förtydligande anges i tidigare text med en siffra, vilken anges nedan 

tillsammans med kommentar. Vid regelrevidering arbetas tillägg och förtydliganden in i 

regelverket, och kan då följaktligen tas bort från detta avsnitt.  

 

Arbetsprovkommittén ansvarar för upprätthållande av regelverket. Vid förändringar meddelas 

spårdomare, spårläggare, provledare och/eller central spårprovsamordnare, samt instruktörer 

och eventuella lokala spåransvariga.      

 

1. Tillägg om hundens lägsta ålder för att delta i prov, vilket sänktes från 12 månader till 8 

månader för startspår. Protokoll från CS 2016-06-15, § 35 b1, gäller från mötets datum.   

 

2. Tillägg om att föraren har rätt att själv välja nivå på ekipagets första spårprov. Det krävs 

godkänt prov för att gå vidare till närmast högre provnivå. Däremot har ekipaget rätt att 

avlägga prov på en lägre nivå än det tidigare valda. Tidigare krävdes godkänt i föregående 

provnivå innan start av påföljande högre provnivå. Godkänt av CS 2016-06-15, § 35 b2). 

Beslutet gäller fr.o.m. 2016-08-01. 

 


