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Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
 
Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt 
avtalsanslutna klubbar. 
  
Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2017-01-01 t o m 2021-12-31. Eventuella ändringar 
som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se) 
 
Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och 
beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som 
anordnas inom SKK-organisationen. 

Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet. 
 
Inledning 

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på 
såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot 
smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur.  

 
        Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK- organisationen.  

 
Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden. 
 
Det åligger deltagare och funktionär att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar 
eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på utställning, prov, tävling eller 
beskrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis 
bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller 
deltagare. 
 
Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan 
föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden. 
 
När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se 
exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för 
att intyget ska accepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer, ID-nummer, 
beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och 
om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid medtas vid 
utställning. Vidimerad kopia räknas som original. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. 
 
Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller 
beskrivning, och inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som: 

• på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur 

• av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen 

• av SKKs Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från 
rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller 
beskrivning 

• valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.  

http://www.skk.se/
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Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av 
person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är 
utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs 
Disciplinnämnd. 
 
Hund får inte delta, som under de senaste sex månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, 

tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller 

ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller 

beskrivning. 

Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har 

inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang. 

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas 
championat. 
 

1. Vaccinationer 
Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska 
införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask 
(echinococcos). 
Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara 

vaccinerade mot valpsjuka enligt följande: 

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. 

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och 
inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. 

• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, 

beskrivnings och/eller utställningsdagen. 

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsregler följts kan förekomma. 

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att 

vistas på området dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa 

(kennelhosta). 

  

2. ID-märkning 
Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning. 
ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-

standard 11784 och 11785. 

Vid utställning anordnad av SKKs Centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att 

tillhandahålla avläsare. 

Kontroll av ID-märkning kan ske. 
 

3. Ansvar 
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning 
under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter. 
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Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant 

sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får 

under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada. 

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller 

klubborganiserad aktivitet förvarar hund i strid mot ovanstående ska denne, av tjänstgörande 

funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK. Exempel på funktionär är: domare, 

beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, 

ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 

Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. 

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan 

uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller 

skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om 

skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang. 

Aga av hund är förbjuden. 
 

4. Force majeure  
Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på 
grund av force majeure. 
SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som 
orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller 
funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar 
för skador eller direkta eller indirekta kostnader. 
 

5. Oacceptabelt beteende 
Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar 
ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda 
hotfullt mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på särskild blankett rapporteras 
till SKK av tjänstgörande funktionär.  
 
Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende 
enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den 
aktuella händelsen.  Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla 
arrangemang och klubborganiserade aktiviteter. 
Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, 

prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl. 

Rapporterad hund kan avvisas från området. 
  

6.  Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 
Mentalitet 
Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, 
äger inte rätt att delta.  
 
Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela 
Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell 
prov-, tävlings- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet, eller tydligt 
flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns 
någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.  
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 Smittsam sjukdom 
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.  
 
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, 
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans 
med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. 
 
Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse. 
 
Dräktig tik och valptik  
Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valpning, 
beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter 
valpning, oavsett resultatet av valpningen. 

 
Valpar 

Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning och 
inte heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.  
 
Öronkuperade hundar 
 
Födda före 1 januari 2008: 

- Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs alternativt är fallen 

undan dansk-, finsk-, norsk- eller svenskägd tik får inte delta på utställning, SBKs 

exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 

- Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på utställning, 

SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. 

Födda 1 januari 2008 eller senare: 

- Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. 

- Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling 

och beskrivning. 

- Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på 
utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. 

 
Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans 
I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade. 
 

Födda före 1 januari 2008: 

- Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs och som inte är 

fallen undan svensk- eller norskägd tik får delta på utställning, SBKs 

exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. 

- Hund född i Sverige och där svanskuperingen utförts av veterinärmedicinska skäl för 

att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som 

anges i inledningen till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid 
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arrangemanget som senare får delta på utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, 

tävling och beskrivning. 

 

▪ Dock gällande hund av raserna dobermann och rottweiler född i land där 

svanskupering inte var tillåten när den företogs, oavsett de 

veterinärmedicinska skäl som anges ovan, får inte delta på utställning, SBKs 

exteriörbeskrivning, prov eller tävling. Däremot får den delta på 

Mentalbeskrivning Hund. 

Födda 1 januari 2008 eller senare: 

  Prov, tävling och beskrivning 

- Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har 

svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt 

hellång svans får delta på prov, tävling och beskrivning. 

- Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på 

prov, tävling eller beskrivning. 

 

Generalklausul och dispensmöjlighet 

Hund som förts ut ur Sverige och som blivit öronkuperad eller svanskuperad eller fått 

annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen, får efter återinförsel till Sverige inte delta på 

utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning. Detta gäller även 

valpar undan tik som förts ut ur Sverige, om valparna fötts inom ett år från dagen för 

utförseln av tiken. 

Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelse medge undantag om det klart framgår 
att utförseln inte skett för att kringgå reglerna om hinder för deltagande, eller om 
synnerliga skäl föreligger.  

 

7.  Doping och andra otillbörliga förhållanden 
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt 

sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, 

prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom. 

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om 

vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller 

beskrivning. 

Doping av hund regleras av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och 

tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter. 

Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom 

SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för 

dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.  

Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av 
eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig 
att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som 
kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden. 
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Kastrerad hanhund/tik 

• Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid 

utställning och SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej 

godkänd. 

• Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling 

eller beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på 

testikelstatus föreligga – för upplysning om detta, se det specifika regelverket.  

• Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för 

deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.                                                                                        

• Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling 

medges generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, 

tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund. 

 

 

SVENSKA BLODHUNDSKLUBBEN 
 

Regler för ordinarie och rörliga spårprov för blodhund. 
 
Dessa regler skall tillämpas vid officiella spårprov inom SvBK. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs 
och SvBKs stadgar. 
 
 

SPÅRPROVENS MÅL OCH SYFTEN 
Som rasklubb tillhörande SKK har SvBK enligt sina stadgar bl.a. till uppgift att anordna spårprov, 
aktivera spårintresserade samt att sprida kännedom om rasens förutsättningar. 
 
 Blodhunden är en utpräglad spårhund som besitter stor spåriver och koncentrationsförmåga. 
Utmärkande för blodhund är att den kan användas för s.k. ID-spårning, att identifiera den person 
som gått spåret. 
 
SvBK ser spårprovsverksamheten som ett utmärkt sätt att prova, sammanställa och utvärdera 
hundens kapacitet. 
 
Detta kommer uppfödarna tillgodo genom att avkommans spårförmåga mäts på ett tillförlitligare 
sätt än vad som tidigare varit möjligt. 
 
 

8. SÄRSKILDA REGLER FÖR SPÅRPROV BLODHUND 
Fast spårprov och rörligt spårprov för blodhund anordnas av Svenska Blodhundsklubben. 
 
Vid varje prov skall utses en tävlingsledare. Denne är ansvarig för provets uppläggning och 
genomförande. 
Vid varje prov skall utses en kommissarie. Denne skall biträda tävlingsledaren enligt särskild 
handledning samt handlägga protester. 
 
SvBK ansvarar för att resultatlistor och provkatalog upprättas för varje provtillfälle. 
Endast blodhundar får delta på spårproven. 
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9. KUNGÖRELSE AV PROV OCH TÄVLING 
Datum och plats för spårprov samt anmälningsavgiftens storlek kungörs i SvBKs medlemspublikation 
samt hemsida. 
 
 

10. RÖRLIGT PROV 
Rörligt spårprov anordnas av Svenska Blodhundsklubben. 
Rörligt spårprov avser Anlagsklass, Högre klass och Elitklass. 
 
Ansökan/anmälan görs till auktoriserad domare, som i samråd med hundägaren/föraren fastställer 
datum och plats för det rörliga spårprovet. 
 
Domaren meddelar klubbens spåransvarige provdatum och plats, senast 14 dagar innan provets 
genomförande. Publicering sker på SvBKs hemsida. Detta för att göra det möjligt för övriga 
medlemmar att anmäla till/delta vid det rörliga provtillfället. 
 

Rörligt prov i övrigt 
Se Allmänna regler, Regler för spårprov, Klassindelning. 
Redovisning av genomfört rörligt prov sker enligt ordinarie spårprov. 
Avgiften för rörligt spårprov fastställes av Svenska Blodhundsklubbens styrelse. 
 
 

11. VILLKOR FÖR DELTAGANDE 
Hund 
a) Hund skall delta i det namn under vilket den är registrerad. Resultat för hund som tävlar under 
oriktiga anmälningsuppgifter stryks. Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara 
registrerad i SKK. 
 
För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset skickas till SKKs kansli för registrering av 
hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan sker. I de fall dessa krav inte uppfylls kommer 
erhållna resultat att annulleras. Observera att om en utländsk hund delägds av en person boende i 
Sverige, måste hunden omregistreras i SKK före anmälningstidens utgång. 
 
b) Deltagande hund skall ha erhållit föreskrivna vaccinationer i enlighet med SKKs allmänna regler 
punkt 1. Intyg skall medtas. 
 
c) Hanhund som inte har normalt utvecklade och belägna testiklar får delta (särskild notering skall 
göras på prislistan). 
 
d) Löptik äger rätt att delta men ägaren är skyldig att anmäla detta till tävlingsledaren. 
 

Förare 
a) För förare bosatt i Sverige krävs medlemskap i SvBK. För förare bosatt utom Sverige krävs 
medlemskap i av SKK godkänd utländsk klubb. 
 
 

12. FUNKTIONÄRER 
Domare vid spårprov för blodhund ska vara auktoriserad av SvBK samt inneha medlemskap i SvBK. 
För domare boende i annat land krävs auktorisation samt medlemskap i av SKK erkänd klubb i 
hemlandet. För ej svensk domare krävs tillstånd från hemlandets kennelklubb via SKK. 
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Domare äger inte rätt att bedöma egen hund eller hund tillhörande dennes hushåll. 
Domare får inte tävla i någon klass/tävling där domaren själv dömer. 
 
Tävlingsledare äger inte rätt att starta egen hund vid spårprovs klass där denne är provansvarig. 
 
Kommissarie äger inte rätt att starta egen hund vid spårprovs klass där denne tjänstgör. 
 
Övriga funktionärer äger full rätt att delta med hund på prov där de har någon till provet hörande 
uppgift, under förutsättning att de inte eftersätter sina arbetsuppgifter och att detta inte påverkar 
provresultatet. 
 
 

13. ANMÄLAN OCH ANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälan på fastställd blankett jämte kvittens på föreskriven anmälningsavgift skall vara 
poststämplad senast den dag anmälningstiden utgår. 
 
Om anmälan och fullständig avgift inte inkommit i föreskriven tid äger arrangören rätt att avvisa 
anmälan. 
 

Efteranmälan 
Om tävlingsledaren godkänner så kan man efteranmäla, en extra avgift tillkommer. 
 
 

14. MAXIMERING AV ANTALET DELTAGARE. 
Arrangören SvBK bestämmer maximiantalet deltagare i tävling med hänsyn till årstid och andra 
omständigheter. 
 
I de fall överteckning föreligger skall lottdragning bland de korrekt anmälda hundarna företas för att 
avgöra vilka som kan erbjudas tillfälle att delta. 
 
 

15. ÅTERBETALNING AV ANMÄLNINGSAVGIFTEN. 
I följande fall återbetalas anmälningsavgiften; 
 
a) Hund som blivit utestängd p.g.a. överteckning. 
 
b) Inställt prov/tävling. 
 
c) Hund eller förare som p.g.a. sjukdom inte kan delta (veterinärintyg resp. läkarintyg krävs). 
Det åligger den som anmält hund till tävling och som önskar återbetalning av anmälnings- 
avgift att snarast möjligt, dock senast åtta (8) dagar efter provtillfället inkomma med veterinär-
/läkarintyg.  
 
 

16. TILLSTÅND OCH ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
Tävlingsledaren är skyldig att i god tid inhämta de tillstånd som enligt lagar och förordningar 
erfordras för spårprovens genomförande. 
 
Det åligger tävlingsledaren att hålla allmänna regler och spårprovsregler tillgängliga på 
tävlingsplatsen. 
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Tävlingsledaren skall i samråd med domaren anvisa plats åt provdeltagare och åskådare så att de kan 
följa provet så bra som möjligt utan att störa provdeltagarna. 
 
 

17. STARTORDNING 
Genom tävlingsledarens försorg skall lottning om startordning ske där så är praktiskt möjligt. 
Starttid skall meddelas den tävlande. 
 
 

18. RESULTATLISTOR OCH BEVIS OM FULLGJORDA PROV 
Tävlingsresultat är offentliga. 
Domaren skall på fastställd blankett skriva en utförlig kritik över hundens spårarbete. 
 
Kritik och resultatlista skall undertecknas av domaren. 
Kritiken skall vara SvBK tillhanda senast 14 dagar efter tävlingstillfället. 
 
Resultatlistor och provkatalog jämte SKKs checklista skall av arrangören SvBK insändas till SKKs 
registreringsavdelning inom av SKK föreskriven tid. 
 
 

19. PROTEST OCH BESVÄR 
Protest kan endast lämnas av förare vars rätt berörs av det klandrade resultatet. Protest kan inte 
lämnas mot domslut.  

Resultat kan ändras endast i följande fall:  
- om fel av teknisk art blivit begånget, till exempel om hunden felaktigt deltagit i viss klass utan 

att vara berättigad därtill  

- om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande regler  
 
Protesten ska skriftligen lämnas in till kommissarien senast en halvtimme efter det att tävlingen 
slutförts för dagen. 
Protestavgift; en summa motsvarande aktuell anmälningsavgift erläggs i samband med inlämnande 

av protest. Om protestavgift inte erläggs avvisas protesten. Om inlämnad protest godkänns 

återbetalas erlagd protestavgift. 

Protest behandlas av kommissarien och beslut ska meddelas senast sju (7) dagar efter provet.  
Avslagen protest ska skriftligen motiveras och kan skriftligen överklagas till Svenska 
Blodhundsklubbens styrelse inom en vecka efter att beslut har meddelats. 
 
 

20. ANVISNINGAR FÖR HUNDFÖRARE 
Förare är skyldig att till alla delar följa de regler samt ytterligare anvisningar som meddelats av 
provets arrangör, domare och tävlingsledare.  
För skada som orsakas av hund svarar dess ägare enligt lag om tillsyn över hundar. 
 
Förare äger rätt att före start ställa frågor om provet till tjänstgörande domare. 
Det är inte tillåtet att under pågående prov diskutera bedömning eller domslut med tjänstgörande 
domare eller kritisera domares bedömning. 
 
Hunden skall vid spårarbetet vara iförd spårsele och föras i lina vars längd inte får överstiga 10 meter 
och inte understiga 7 meter. 
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21. KLASSINDELNING 
 
ANLAGS KLASS 
Öppen för hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder. 
 
HÖGRE KLASS 
Öppen för hundar som erhållit ett (1) godkänt pris i Anlagsklass. 
 
ELIT KLASS 
Öppen för hundar som erhållit ett (1) godkänt pris i högre klass. 
Hund som erhållit betyget godkänd i elit klass, tilldelas ett (1) spårcertifikat. 
 
 

22. PROVREGLER OCH ANVISNINGAR 
 
SMELLER 
Spårläggaren tillhandahåller ett mindre klädesplagg eller dylikt (smeller) som spårläggaren burit i 
nära kontakt med kroppen under minst 30 minuter. 
Smellern får inte vara behandlad med andra ämnen än spårläggarens kroppsvittring. 
Smellern får inte vara hanterad av annan person än spårläggaren. 
 Spårläggaren stoppar sin smeller i en oanvänd plastpåse och lämnar därefter smellern på anvisad 
plats. 
Plastpåsen med smellern får inte hanteras av annan person än spårläggaren. 
Smellern hämtas av hundföraren på anvisad plats inför spårstart. 
Föraren öppnar påsen och låter hunden undersöka smellern innan start. Hur detta genomförs avgörs 
av föraren då ekipagen ofta har egna inarbetade rutiner för detta. 
Smellern kan även medtas under spårarbetet och får användas som motivationshöjare under 
arbetet. 
 
ANLAGSKLASS 
Innan bedömningen börjar skall föraren göras uppmärksam på att domaren finns till förfogande i 
högst 30 minuter. 
Hundföraren bör inte veta vem spårläggaren är och får absolut inte se spåret bli utlagt. 
 
Spårläggaren placerar smellern på anvisad plats. 
Spåret skall vara ca 400 m långt och 1 till 2 timmar gammalt. Det skall vara lagt av en person som inte 
är medlem av hundens hushåll. 
Spåret skall innehålla en 90 graders vinkel efter ca halva sträckan. 
Spåret behöver nödvändigtvis inte vara helt rakt i övrigt utan bör följa landskapet naturligt. 
Spåret får inte innehålla flera egentliga vinklar än den nämnda 90 graders vinkel och skall inte heller 
innehålla avsiktligt korsande spår.  
Spåret skall avslutas med att hunden tydligt markerar spårläggaren. 
 
Ett (1) godkänt pris krävs för uppflyttning till högre klass 
 
HÖGRE KLASS 
Innan bedömningen börjar skall föraren göras uppmärksam på att domaren finns till förfogande i 
högst 60 minuter. 
Arrangören skall vid val av personer för identifieringsmomentet välja personer på ett sådant sätt att 
det inte blir uppenbart för föraren vem som lagt ut spåret. 
Föraren hämtar smellern på anvisad plats. 
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Spåret skall vara ca 1½ km långt och 6 - 12 timmar gammalt samt följa landskapet naturligt. 
Spåret startar från en uppsökslinje om ca 40 meter. 
Spåret avslutas med att hunden skall identifiera (markera) spårläggaren i en grupp av 3 personer. 
 
Ett (1) godkänt pris krävs för uppflyttning till Elitklass 
 
ELIT KLASS 
Innan bedömningen börjar skall föraren göras uppmärksam på att domaren finns till förfogande i 
högst 90 minuter.  
 
Spåret skall vara ca 2 km långt och 24 – 30 timmar gammalt och följa landskapet naturligt. 
Smeller hantering, uppsök och identifiering som i högre klass.  
 
 

23. BEDÖMNING 
Bedömningen avslutas med en beskrivande skriftlig/muntlig kritik och hunden tilldelas betyget 
Godkänd/Icke Godkänd. 
 
För hund som diskvalificerats p.g.a. oacceptabelt beteende som avses i Allmänna regler punkt 5, ska 
särskild notering härom göras på resultatlista. 
 
För pris godkänd krävs ett självständigt spårarbete fram till slut, och markering/identifiering av 
spårläggare. 
 
 

24. ÖVRIG INFORMATION 
 
Godkänt pris i Elit klass krävs för erhållande av Spårcertifikat. 
 
Svenskt Spårprovschampionat för blodhund, SE SpbCh. 
Tre(3)  certifikat på officiellt spårprov för blodhund i Sverige, utdelade av minst två domare. Minst ett 
(1) av certifikaten ska vara erhållet på ordinarie prov. 
 Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på officiell utställning. 
 
Svenskt Mästerskap 
SM-tävlan sker i elitklass med konkurrensplacering. Deltagande hund skall lägst ha erhållit ett (1) 
godkänt pris i högre klass. Minsta antal är 3 anmälda (egen inofficiell tävling). 
 

 

Svenska Blodhundsklubben/Svenska Kennelklubben 

Spårprovsregler för Blodhund 

Gällande 2017-01-01--2021-12-31 

 


