Frågor och svar
- Vad krävs det för medlemskap för att starta på
viltspårprov inom SSRK?
Medlemskap inom någon klubb inom SKK-organisationen
- Vilka raser får starta på viltspårprov inom SSRK?
Alla raser såväl registrerade som oregistrerade. Även blandrashundar får delta.
Oregistrerad hund skall inneha en tävlingslicens (TAVLIC).
- Hur gammal skall min hund vara för att få starta på
viltspårprov?
9 månader.
- Vilka klasser finns det i viltspår?
Anlagsklass och öppen klass.
- Hur anmäler jag mig till viltspårprov?
Anmälan skickas in till respektive avdelning där man skall gå
provet. Vart man skall skicka anmälan framgår av annons i Apportören eller på avdelningens hemsida.
- Kan jag starta flera gånger på ett rörligt prov?
Ja, dock får man bara starten en gång per dag och vid samma
prov.
- Vilken utrustning måste jag ha för att starta på
viltspårprov?
En spårsele eller spårhalsband. En spårlina vars längd inte får
överstiga 10 meter.
- Hur långt är ett spår?
Ett spår skall vara minst 600 meter långt.
- Hur mycket blod används i ett tävlingsspår?
2 deciliter outspätt blod.
- Hur blodar man ett spår?
Man använder en spårläggarkäpp med en skumgummibit på 2 x
2 cm och stämplar blodet eller så använder man en stänkflaska
med en öppning på högst 1 mm och droppar ut blodet. Blodet
avsätts med ca 1 meters mellanrum, dock lite tätare i början av
spåret.
- Vad använder man för sorts klöv?
Klöv från hjortvilt, vilket innebär älg, rådjur kronhjort eller dovhjort.

- Hur länge skall ett anlagsspår ligga?
2 - 5 timmar skall spåret ligga i skogen innan start.
- Hur länge skall ett öppen klass spår ligga?
12 - 24 timmar skall spåret ligga i skogen innan start och det
skall vara ”nattgammalt”.
- Hur många vinklar är det i ett spår?
Ett spår skall ha fyra vinklar.
- Släpas klöven under hela spåret?
Ja.
- Skottprövning, vad är det?
Sker endast i öppen klass. 50-100 meter innan spårslutet skall
hunden sättas eller läggas, bunden eller obunden. Domaren går
fram ca 15 meter i spårets längdriktning och avlossar ett skott
i luften. Domaren återvänder sedan och visar i vilken riktning
spåret går.

Vidga dina vyer!
Låt din hund träna

Viltspår

- Vad skjuter domaren med?
Hagelvapen eller startpistol med 9 mm knallammunition.
- Får jag släppa linan under spåret?
Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas.
- Hur skall jag hålla linan under spårarbetet?
Avståndet mellan hund och förarens fattning av linan skall i normalfallet vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan
fattas med kortare avstånd.
- Vad är maxtiden för ett anlagsspår?
30 minuter.
- Vad är maxtiden för ett öppen klass spår?
45 minuter.

För ytterligare information om olika aktiviteter besök
gärna vår hemsida
www.ssrksodra.com
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Viltspår som aktivitet

Viltspårprov

Viltspår är en mycket bra aktivering och att låta
hunden använda sitt luktsinne ger en trött &
nöjd hund.
Spårträning är dessutom självförtroendehöjande
för hunden.
Viltspår är en bra berikning för hundar som
jagar på egen tass, eftersom här får du
verktygen till att kanalisera din hunds jaktlust till
en aktivitet som du kontrollerar och styr över.

På viltspårprov finns två klasser - anlagsklass
och öppenklass. Spåren är artificiella, vilket
innebär att blod i förväg har stämplats ut på en
600 meter lång sträcka för att simulera ett skadat vilt. En domare följer med varje ekipage för
att kontrollera bland annat hundens noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter. Ett
realistiskt eftersöksekipage består av en hund,
en förare och en skytt.

Passar alla raser!
Genom att ägna dig åt viltspår med din hund
erbjuder du gott om naturlig stimulans och en
aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta
hundar, såväl spaniel- som retrieverraser. Som
sysselsättning och träningsform möjliggör
viltspår goda förutsättningar för att utveckla ett
givande samarbete mellan förare och hund.
För den intresserade finns kurser i ämnet
och Svenska Spaniel och Retrieverklubben
arrangerar årligen en mängd viltspårprov över
landet.
Om du istället själv vill träna och lägga blodspår
måste du ha markägarens/jakträtthavarens
tillstånd. Dessutom måste du ha tillstånd av
Jordbruksverket för att anvånda blod i naturen i
träningssyfte.
På vår hemsida www.ssrksodra.com/viltspar.
html finns artiklar från Svensk Jakt nr 7 och 8
2012, spårskola 1 och 2 för information och
egen träning.

Exempel på spår
Förslag till spårläggning, anlagsklass
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Förslag till spårläggning, öppen klass
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Viltspårprov är till för att kontrollera hundens
och hundförarens kunskaper i att söka efter
skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan
används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller
då en synnerligen viktig funktion. Vid ett eftersök
består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra
upp och finna skadat vilt. Som jaktlagstiftningen
föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning
av klövvilt. Vältränade viltspårhundar fungerar
också som ovärderliga resurser att kalla in vid
trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt
sprungit till skogs.

Ett eftersök med en vältränad hund på skadat
högvilt ställer ofta stora krav på både hund och
förare och på samarbetet dem emellan. Det
innebär alltså inte bara fullgörandet av en humanitär plikt utan i många fall också en sportslig
prestation som överträffar det mesta av vad vår
nordiska jakt har att bjuda.

