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Syfte och mål 
Svenska Hundklubbens prövningsordning i Personspår syftar till att stimulera ett aktivt 
och berikande liv för hund och förare.  
Målet är bland annat att långsiktigt sikta mot samhällsnyttigt spårarbete. 
 

Allmänt 
Rätt att arrangera prov  
Rätt att arrangera spårprov har arbetsprovkommitténs spårgrupp, lokalklubb eller till 
Svenska Hundklubben associerad hundklubb.  

 
Rätt att deltaga i prov 
Alla ekipage har möjlighet att avlägga prov. Medlemskap i SHK är inget krav. I övrigt 
gäller: 
- För att avlägga prov ska hunden vara minst 8 månader och föraren minst 12 år.  
- Löptikar får delta i spårprov men startar sist. Domare och förare ser till att löptik inte 

stör andra hundar under provet.  
- Föraren har rätt att anmäla till start eller järn som första prov. Vid godkänt prov 

avläggs därefter prov i närmast högre klass. Det är inte tillåtet att gå tillbaka till en 
lägre klass vid underkänt prov. 

 
Hinder för tävlande 
Hundar får inte avlägga prov i Personspår om: 
- Gällande vaccinering ej gjorts inom föreskriven tid. 
- Hunden är sjuk eller skadad på ett sätt som utgör fara för egen eller andras hälsa. 
- Dräktig tik beräknas föda inom 30 dagar. 
- Tik fött valpar för mindre än 75 dagar sedan. 

 
Anmälan  
Anmälan till spårprov görs på SHK:s centrala hemsida 
https://svenskahundklubben.se/prov-tavling/personspar/anmalan/  Bekräftelse på att 
anmälan mottagits meddelas anmälaren senast sju dagar efter mottagen anmälan. 
Registeransvarig registrerar inkommen anmälan och meddelar lokalt spåransvarig för 
planering av spårprov. När provavgiften betalats meddelas därefter föraren när och var 
spårprovet kan avläggas. Föraren ska ha tagit del av Svenska Hundklubbens 
prövningsordning i Personspår. 
 
Registrering av provresultat 
Provresultat rapporteras av domaren till spårprovsregistratorn, redaktören Våra Hundar 
och webmaster Svenska Hundklubben.  

 
Avanmälan och återbetalning 
Vid eventuell avanmälan återbetalas provavgiften endast vid uppvisande av 
veterinärintyg/ sjukintyg. 
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Övrigt 
- Olika domare, i nivå Silver- och Guldklass, är att föredra. Vid behov kan domare från 

annan lokalklubb tillfrågas. 
- För att arrangera ett spårprov krävs att en överenskommelse finns mellan 

jakträttsinnehavare och/ eller markägare och SHK:s provansvarige. 
- Funna föremål redovisas till domaren för kontroll.  
- Spårsele eller spårhalsband rekommenderas och spårlinan ska vara minst 10 meter. 

 
 

Domare  
Domare och Provansvariga skall vara godkända och utbildade enligt Svenska 
Hundklubbens utbildning-/ utvecklingsplan.  
Vid en spårprovdag fördelas arbetsuppgifterna mellan flera domare. 
Spårdomare kan på egen hand arrangera och genomföra ett spårprov.  
 
 

Terrängdefinitioner 
Skog  
Som skog räknas mark med uppvuxen skog av barr- och/ eller lövträd, berg och stigar. 
Vattenhinder, till exempel diken eller grunda bäckar, kan förekomma. 
 
Fält eller ängsmark 
Som fält eller ängsmark räknas mark med buskvegetation, högt gräs, stubbåker och 
kalhygge. 
 
Annat underlag  
Som annat underlag räknas grus och/ eller sand. 
Att notera, hårt underlag såsom asfalt och betong förekommer inte i SHK:s spårprov för 
Personspår. 

 
Föremål 
Föremål vid spårprov: 
- Materialet är av trä, läder, skinn, tyg, gummi, garn eller jute. 
- Längden är 10-20 centimeter och tjockleken är 2-5 centimeter. 
- De är märkta med ordningsnummer (1, 2, 3 …) och slutföremålet är märkt med Slut.  
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Klassindelning 

Startklass  

Spårets längd 200 meter (+/- 10%) 

Spårets liggtid 1 tim 

Maxtid 10 min 

Antal föremål i spåret Slutföremål  

Påsläppsrutin 
Direktpåsläpp mot första startmarkeringen alt sidopåsläpp 
mellan startmarkeringarna 

Spårsträckning Rakt, böjar 

Spårterräng Skog 

Extra svårighet Ingen 

 
Järnklass  

Spårets längd 400 meter (+/- 10%)   

Spårets liggtid 2 tim 

Maxtid 20 min   

Antal föremål i spåret 1 mellanföremål + Slutföremål  

Påsläppsrutin 
Direktpåsläpp mot första startmarkering alt sidopåsläpp 
mellan startmarkeringarna 

Spårsträckning Rakt, böjar, 1 st 90º vinkel 

Spårterräng Skog 

Extra svårighet Ingen 

 
Bronsklass   

Spårets längd 700 meter (+/- 10%) 

Spårets liggtid 3 tim 

Maxtid:  30 min    

Antal föremål i spåret 2 mellanföremål + Slutföremål  

Påsläppsrutin Sidopåsläpp mellan startmarkeringarna 

Spårsträckning Rakt, böjar, 3 st 90º vinklar 

Spårterräng Skog, fält eller ängsmark 

Extra svårighet Spetsvinkel eller Trassel 
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Silverklass  

Spårets längd 1 000 meter (+/- 10%)  

Spårets liggtid 4 tim.   

Maxtid 40 min  

Antal föremål i spåret 3 mellanföremål + Slutföremål  

Påsläppsrutin Mot startmarkering med okänd spårriktning                           

Spårsträckning Rakt, böjar, 4 st 90º vinklar 

Spårterräng 
Skog, fält eller ängsmark, annat underlag 30 m (+/- 10 m) 
Alla underlag ska förekomma 

Extra svårigheter Två av följande: Korsande spår/ Spetsvinkel/ Trassel 

 
 Guldklass  

Spårets längd 1 500 meter (+/- 10%)   

Spårets liggtid 5 tim  

Maxtid 75 min  

Antal föremål i spåret 4 mellanföremål + Slutföremål  

Påsläppsrutin:  Mot startmarkering med okänd spårriktning                  

Spårsträckning Rakt, böjar, 5 st 90º vinklar  

Spårterräng 
Skog, fält eller ängsmark, annat underlag 30 m (+/- 10 m)  
Alla underlag ska förekomma 

Extra svårigheter Tre av följande: Återgång/ Korsande spår/ Spetsvinkel/ Trassel 

 
Bedömningsanvisningar 
I samtliga klasser gäller betygen Godkänd eller Ej Godkänd 
 
Start- och Järnklass 
För betyget Godkänd krävs att slutföremålet redovisas för domaren inom tidsgränsen. 
Bronsklass 
För betyget Godkänd krävs att ett föremål, samt slutföremålet, redovisas för domaren 
inom tidsgränsen. 
Silverklass 
För betyget Godkänd krävs att två föremål, samt slutföremålet, redovisas för domaren 
inom tidsgränsen. 
Guldklass 
För betyget Godkänd krävs att tre föremål, samt slutföremålet, redovisas för domaren 
inom tidsgränsen. 
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Avbrutet spårprov  
Föraren har rätt att när som helst avbryta provet. Spårprovet kan också avbrytas om 
domaren bedömer att hunden inte kommer att hitta tillbaka till spåret eller inte 
genomföra provet inom tidsgränsen. 
 

Premiering 
Uppflyttning  
För att bli uppflyttad till nästa klass krävs Godkänt i prövad klass.  
 
Utmärkelser 
Vid Godkänt resultat erhålls plakett för respektive klass. 
 
Championat 
För att erhålla Spårchampionat krävs: 
- Att hunden är stambokförd i SHK. 
- Godkänt resultat i Guldklass med samtliga föremål redovisade. 
- Bedömningen Very Good på exteriörutställning i SHK. 

 
 
Påsläppsrutiner  

 
Start och Järn.  
Påsläppsmetod kan väljas mellan direktpåsläpp eller sidopåsläpp. 
1. Direktpåsläpp: Ekipaget ställer upp vid första startmarkeringen och föraren ger 

startanvisning till hunden. 
2. Sidopåsläpp: Ekipaget ställer upp på lämpligt avstånd mellan startmarkeringarna och 

föraren ger startanvisning till hunden. 
Bronsklass 
2.    Sidopåsläpp: Ekipaget ställer upp på lämpligt avstånd mellan startmarkeringarna och 
föraren ger startanvisning till hunden. 
 

Första startmarkering placeras vid spårets början och andra startmarkeringen placeras ca 
10 m in i spårets riktning.  
Tiden startas när hunden påbörjar spårarbetet. 
Linan bör löpa ut ca 5 meter innan föraren följer hunden. 
 
Fig.1 
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Silver- och Guldklass  
Ekipaget ställer upp i riktning mot startmarkeringen. 
Riktningen på spåret skall vara okänd för ekipaget. 
Spårriktningen kan variera från 90º vänster till 90º höger från startmarkeringen. 
Tiden startas när hunden påbörjar spårarbetet. 
Linan bör löpa ut ca 5 m innan föraren följer hunden. 
 
Fig.2 

 
 
 

 
Svårigheter 
 
Vinklar 
Definitionen på en vinkel är att den är 90 grader. 
Definitionen på en spetsvinkel är att den är 45 grader. 
 
Fig 3 
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Båge 
En båge är en riktningsförändring p.g.a. naturens beskaffenhet. 
 
Fig.4 
 

 
 
 
 
Korsat spår (endast i Silver- och Guldklass) 
Korsat spår innebär att spårläggaren någonstans längs spårets sträckning gör en ögla och 
sedan korsar sitt eget spår.   
Den ögla som bildas skall vara minst ca 20 m i diameter och i denna får det ej finnas 
föremål.  
Eget korsat spår får inte läggas närmare än 50 meter före/efter en vinkel och inte 
närmare än 100 m till annan Extra svårighet. 
 
Fig.5 

Båge 
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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 inte läggas 
närmare än 50 m före/efter en vinkel och inte närmare än 100 m till annan Extra 
svårighet. 

 
Fig.6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trassel (endast i Brons-, Silver- och Guldklass) 
Trassel är ett område någonstans längs spårets sträckning där spårläggaren gör en 
vallningsruta (planlöst gående). Det ska finnas en ingång in i rutan och en utgång ur rutan. 
Spåret kan efter ett Trassel fortsätta i vilken riktning som helst men utgången får inte gå 
över samma linje som ingången. Trassel får inte läggas närmare än 50 m före/efter en 
vinkel och inte närmare än 100 m till annan Extra svårighet. Rutan ska placeras i så öppen 
terräng som möjligt, så att det inte förorsakar onödiga svårigheter.                           
Storleken på Trasselområdet är 10x10 meter.  

Minsta avstånd = 20 m 

Minsta avstånd = 20 m 
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Fig.7 

 


