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1. Prøveleder
Prøvelederen er højeste myndighed på prøven. Prøvelederen er ansvarlig for prøvens
afvikling og afgør de tvivlsspørgsmål, der opstår. Prøvelederen har ansvaret for, at alle
prøveregler overholdes. Prøvelederen har ansvaret for, at tilvejebringe de materialer der skal
anvendes på prøven. Så længe hundene er til bedømmelse er disse og deres førere
underlagt dommerne og disses afgørelser.

2. Adgang til prøverne
Adgang til prøverne har:
Alle spidshundeklubbens racer.
Det kræves dog, at både hundeejer og hundefører er medlem af Spidshundeklubben. Det kan
være nødvendigt, at begrænse antal deltagende hunde på prøven.
Sporudvalget afgør hvilke typer spor, der afprøves på.
Klubben arrangerer prøver primært for jagende spidser, men ved ledige pladser på klubbens
prøver fordeles disse til andre racer. Hvis der er tilmeldt for mange hunde til en prøve, har de
jagende spidser med brugsprøvekrav fortrinsret. Derefter fordeles de resterende pladser til
øvrige jagende spidser.
Hvis der er tilmeldt for mange jagende spidser forsøges så vidt det er muligt nogle flyttet til en
senere prøve. Er det ikke muligt gælder først til mølle princippet - dvs. dem der har tilmeldt
først har første ret til deltagelse.
En fører eller dennes husstand må ikke lægge spor for egen hund. En dommer kan ikke
dømme egen husstands hund eller hund som vedkommende eller dennes husstand har ejet
eller opdræt inden for de sidste 6 måneder.
En fører kan ikke tilmelde mere end 2 hunde pr. prøve.

3. Adgangskrav
For 400 m spor gælder følgende:
Hunden skal mindst være fyldt 7 måneder for deltagelse.
For 1000 m elite spor gælder følgende:
Hunden skal være fyldt 10 måneder og have opnået 1. præmie på 400 m kaninslæb eller 400
m 3/ timers schweiss.
For 600 m vildtspor I gælder følgende:
Hunden skal have opnået 1.præmie på 1000 m kaninslæbsprøve eller 1.pr. på 400 m 3 t.
schweissprøve.
For 600 m vildtspor II gælder følgende:
Hunden skal have opnået 1. præmie Vildtspor I.
For 600 m/20 timers vildtspor III gælder følgende:
Hunden skal have opnået 1. præmie Vildtspor II.
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4. Definition af alderskrav
Hunden skal have opnået alderskravet til den pågældende prøve på dagen for prøvens
afholdelse.

5. Særlige bestemmelser for prøveledere og hjælpere
Prøveleder og hjælpere kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til afprøvning.
Dog må disse eller disses husstand ikke lægge spor for egen hund.

6. Vaccinationer
For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. For hunde op til 24
måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at
vaccinationen højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal kunne
fremvises.
Udenlandske hunde skal yderligere være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid
gældende danske lovgivning.

7. Sundhedskrav
Hunde, som afprøves, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på
sygdom. En hund må således kun deltage på prøve, såfremt den på prøvedagen ikke udgør
nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette.

8. Visse kategorier af hunde kan ikke afprøves
Tæver med hvalpe under 8 uger samt drægtige tæver, der er længere henne i drægtigheden
end 4 uger.

9. Løbske tæver
Løbske tæver kan anmeldes. Disse skal opholde sig på et af prøvelederen angivet sted før og
efter afprøvning på behørig afstand af resten af deltagerne.

10. Tilmelding
Der skal anmeldes på de af spidshundeklubbens autoriserede anmeldelsesblanketter.
Anmeldelsesfristen er 5 uger. Efteranmeldelser modtages kun såfremt det accepteres af
prøvelederen og der er plads på prøven.
Hvis en hund efter tilmelding kvalificerer sig til næste niveau, kan den i nogle tilfælde
opgraderes efter tilmelding. Fører skal henvende sig til den prøveleder der afholder den
berørte prøve, og denne afgøre om der kan skaffes plads på prøven.

11. Indbetaling af gebyr
Anmeldelsesgebyret skal være indbetalt, inden anmeldelsesfristens udløb, da prøvedeltager
ellers mister sin ret til at deltage. Ved for sen indbetaling er det op til prøvelederen, at afgøre,
hvorvidt en hund kan deltage.

12. Klager
Ønsker en deltager at klage, skal prøveleder mundtligt gøres opmærksom på dette på dagen.
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Prøveleder skal forsøge at forlige klagen på dagen. Lykkes dette ikke, skal den skriftlige klage
sendes til Spidshundeklubben inden 8 dage. Klager behandles af Spidshundeklubbens
sporudvalg. Inden klagen behandles indhentes udtalelser fra alle implicerede parter. Der kan
desuden indhentes udtalelser fra andre relevante personer (vidner/prøveleder eller andre).
Når sagen således er oplyst bedst muligt, vil den indklagede blive gjort bekendt med alle
udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar.
Efter endt klagebehandling indstiller Spidshundeklubbens sporudvalg sagens afgørelse til
Spidshundeklubbens bestyrelse til endelig godkendelse.
Ved klager over bedømmelsen er dommerens bedømmelse inappellabel.

13. Ejerforhold
HUSK, at eventuelt ejerskifte på hunden skal være registreret i DKK - og hvad angår eventuel
adresseændring registreret i SPK. Er disse ting ikke i orden, kan hunden nægtes deltagelse.

14. Framelding
Framelding skal ske hurtigst muligt til prøveleder.

15. Tilbagebetaling af gebyr
Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke
kan deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest senest 3 dage efter
prøven er blevet afholdt.
Hvis fører får forfald tilbagebetales prøvegebyret ikke.
Prøvearrangør er ikke forpligtet til at returnere indbetalt anmeldelsesgebyr i tilfælde af
aflysning på grund af force majeure.

16. Ankomst
Kun anmeldte hunde har adgang til at deltage på prøven.
Følgende ting skal medbringes på prøven:
• FCI anerkendt stambog
• Vaccinationsattest

17. Kontrol
Der kan på prøven være foranstaltet nødvendig kontrol - f.eks. vaccinationskontrol m.m.

18. Forsikring/ansvar
Hunde, der befinder sig på prøveområdet, skal være omfattet af en dækkende lovpligtig
ansvarsforsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade,
hans/hendes hund eventuelt måtte forvolde.

19. På prøveområdet
Det er prøvedeltagers eget ansvar at møde i god tid til prøven, så hunden er til stede, når den
skal bedømmes.
Hundene skal overalt på prøveområdet føres i line.
Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker
og/eller hunde, kan den bortvises af prøveledelsen. Prøveledelsen kan endvidere inddrage
den på dagen tildelte præmiering. Enhver bortvisning eller inddragelse af præmiering
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indberettes til DKK med kopi til specialklubbens bestyrelse.
Hvis en prøvedeltager/tilskuer ikke følger prøveledelsens opfordring til at fjerne hunde fra
varme biler, kan prøveledelsen foretage én eller flere af følgende sanktioner mod den
pågældende prøvedeltager/tilskuer:
1 Bortvise prøvedeltager/tilskuer fra prøveområdet.
2 Inddrage den opnåede præmiering for prøvedeltagers hund(e).
3 Indbringe prøvedeltager for DKK’s disciplinærnævn.
Afstraffelse af hunde medfører øjeblikkelig bortvisning, inddragelse af evt. opnået præmiering
og efterfølgende indberetning til DKK med kopi til specialklubbens bestyrelse.
Enhver hund afprøves for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er
spidshundeklubben uvedkommende.
På prøveområdet har enhver pligt til, at efterkomme de henstillinger, som prøveledelsen
fremkommer med. Personer, som overtræder prøvereglementet og/eller ikke efterkommer
prøveledelsens henstillinger, kan bortvises fra prøveområdet. Afgørelse herom træffes af
prøveledelsen.

20. Under afprøvningen.
Hunden skal føres i en line der er minimum 6 meter lang. Det er ikke tilladt at bruge pig- eller
kvælerhalsbånd. Afstraffelse af hunden under afprøvningen medfører bortvisning.

21. Opførsel
Al utilbørlig kritik af en dom, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, og fjernelse af
en afprøvet hund eller udeblivelse, mens prøven stadig pågår, såvel som usømmelig
omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til
tildelt præmie samt eventuelt bortvisning fra prøven.
Afgørelse herom træffes af prøveledelsen.

22. Forpligtigelser
Personer der tilmelder en hund til sporprøve er forpligtiget, at deltage i sporlægningen.
Fællesspisning er en del af arrangementet og alle prøvedeltagere bidrager økonomisk til
afholdelsen.
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§ 4 Dommere

3

§ 5 Bedømmelsen
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§ 1 Prøvernes formål
Stk. 1 Fremme interessen for sporarbejde.
Stk. 2 Tjene avlsarbejdet ved at finde frem til hunde med gode egenskaber til sporarbejde.
Stk. 3 Afprøve hundene under naturtro forhold.
Stk. 4 Prøverne er først og fremmest anlægs- og kvalitetsprøver

§ 2 Hvem kan afholde prøver
Sporprøverne kan kun afholdes af Spidshundeklubben.

§ 3 Sporenes opbygning
Stk. 1
Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog
således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel og eller
gammel kørevej. Sporene skal minimum være lagt 30 minutter før hunden afprøves. Sporet
må ikke være ældre en 2 timer. Tidspunktet for udlægningens start noteres ved startstedet.
Der gives skriftlig kritik af hundenes arbejde ved prøvens afslutning.
Stk. 2
På 400 m skal der være 2 vinkelrette knæk – første efter mindst 100 m. Der skal minimum
være 50 meter mellem de to knæk. Startstedet markeres ved afmærkning og sporets retning
anvises.
Stk. 3
På 1000 m spor skal der være mindst 2 vinkelrette knæk – første efter mindst 50 m.
Startstedet markeres ved afmærkning og sporets retning anvises.
Udlægning
Der skal så vidt muligt anvendes frisk kanin, men der kan dog i særlige tilfælde anvendes en
veloptøet kanin til udlægning af sporet. Dog skal samtlige spor på en prøve udlægges med
samme type kanin.

§ 4 Dommere
Spidshundeklubben kan anvende dommere fra spidshundeklubben, gravhundeklubben eller
schweiss-dommere.

§ 5 Bedømmelsen
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Eftersom racerne er typiske overvejrshunde, skal der ved præmieringen ikke stilles krav om
slavisk sporing.
Prøven gradueres i 1., 2. og 3. præmie samt ingen præmiering - 0. Ved 1., 2. og 3. præmie
uddeles diplom med angivelse af præmieringsgrad.
1. Præmie:
En hund, der energisk, vedvarende og i passende tempo følger sporet og selvstændigt uden
hjælp fra føreren udreder eventuelle tab. Evt. korte ryk i linen, dæmpede kommander og ros
er dog tilladt.
2. Præmie:
En hund, der ikke i tilstrækkelig grad kan honorere ovenstående krav, og som evt. behøver
hjælp fra dommeren én gang for at fuldføre sporet.
3. Præmie:
En hund, der viser en meget usikker/ukoncentreret præstation, men som alligevel viser, at
den er i besiddelse af de ønskværdige evner/egenskaber. For at fuldføre sporet, må den højst
have modtaget hjælp fra dommeren to gange.
0. Præmie:
En hund, der på dagen er for usikker/ukoncentreret og ikke er i stand til, at følge eller fuldføre
sporet uden yderligere hjælp fra dommeren.
Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som
helst tidspunkt standses af dommeren.
Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, -evne og lyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at
dommeren kan følge med uden at løbe.
Det er tilladt, at bede om pause for, at få ro på hunden efter fx rejsning af vildt. Det er tilladt,
at lade hunden søge frem og tilbage på sporet såvel som at ringe.
Såfremt hunden går af sporet, men stadig arbejder, griber dommeren først ind, når hunden
har fjernet sig ca. 50 meter fra sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises
sporet.
Når hunden har tab af sporet skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er
på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at
hunden selv søger tilbage.
Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje
gang standses afprøvningen.
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Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens
dommeren skønner over, hvorledes førerindgriben skal bedømmes, dog således at
overdreven førerindgriben regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at
hunden trækkes en præmiegrad.
Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være
opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer
et knæk.
Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden skærer et knæk.
Det er tilladt hunden, at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge
sider af sporet,
For hver prøve udnævnes prøvens bedste hund. Prøvens bedste hund udvælges blandt
hunde der deltager på 1000 m som har opnået en 1. præmie og opnået flest point på
baggrund af spidshundeklubbens eget pointsystem. Såfremt der er pointlighed udnævnes den
yngste hund. Point fra hundens første prøve forår og første efterårsprøve tæller i den
uofficielle konkurrence - årets sporhund.
Tilskuere kan efter dommerens og hundeførerens tilladelse følge prøven, dog således, at
bedømmelsen ikke på nogen måde påvirkes.
Dansk Sporchampionat (kaninslæb), DKSCHS, opnås ved 3 gange 1. præmie på 1000 m
slæb under mindst 2 forskellige dommere samt mindst præmieringen Good på en FCI
anerkendt udstilling. (er for 2008 Very Good, men der er ansøgt om ændring til Good hos
DKK)
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Sporudvalg
Vildtsporprøveregler for:
Finsk Spids
Hvid svensk Elghund
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Karelsk Bjørnehund
Norrbottenspids
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Russisk / Europæisk Laika
Shiba
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Østsibirisk Laika
Västgötaspids
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§ 1 Prøvernes formål
- stk. 1
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- stk. 3
- stk. 4

Side
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§ 2 Hvem kan afholde prøver
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§ 3 Sporenes opbygning
- stk. 1 – generelle bestemmelser
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- stk. 3 – vildtspor II
- stk. 4 – vildtspor III
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§ 4 Dommere

4

§ 5 Bedømmelsen
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§ 1 Prøvernes formål
Stk. 1 Fremme interessen for sporarbejde.
Stk. 2 Tjene avlsarbejdet ved at finde frem til hunde med gode egenskaber til sporarbejde.
Stk. 3 Afprøve hundene under naturtro forhold.
Stk. 4 Prøverne er først og fremmest anlægs- og kvalitetsprøver

§ 2 Hvem kan afholde prøver
Sporprøverne kan kun afholdes af Spidshundeklubben.

§ 3 Sporenes opbygning
Stk. 1
Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning, dog
således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel, og hele
sporets opbygning skal i videst mulige omfang nærme sig praktisk eftersøgning. Sporene
udlægges mindst 3 timer før hunden starter (ved Klasse III 20 timer før) over 600 m med 250
ml vildtblod med dråbeudlægning. Sårleje laves ca. 150 m før sporets afslutning.
Sporene afsluttes med et skind eller del fra klovbærende vildt. Dommeren bør normalt deltage
i udlægningen af sporene og giver skriftlig kritik af hundenes arbejde ved prøvens afslutning.
Stk. 2
På vildtspor I (600 m) skal der være 3 vinkelrette knæk, et ophold på 10 m uden blod samt et
sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss.
Anskudssted markeres ved afsætning af rigeligt schweiss og sporets retning anvises.
Stk. 3
På vildtspor II (600 m) skal der være 4 vinkelrette knæk, 2 x ophold på 10 m uden blod samt
sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. Første
ophold umiddelbart efter første knæk (ca. 2 m). I forbindelse med sidste knæk, hvor det er
naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 15 m. Blodudlæggeren lægger blod i
begge retninger i forbindelse med tilbagegangen og støder til stifinder (der bliver stående) i
knækket. Anskudssted markeres ved afsætning af rigeligt schweiss og sporets retning
anvises
Stk. 4
På vildtspor III (600 m) skal der være 4 vinkelrette knæk, 2 x ophold på 10 m uden blod samt
sårleje, som markeres ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt schweiss. Første
ophold umiddelbart efter første knæk (ca. 2 m). I forbindelse med sidste knæk, hvor det er
naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 15 m. Blodudlæggeren lægger blod i
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begge retninger i forbindelse med tilbagegangen og støder til stifinder (der bliver stående) i
knækket. Startstedet markeres ikke; men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. ved
afmærkning.
Udlægning
Der skal anvendes 250 ml vildtblod til udlægning af sporet.

§ 4 Dommere
Spidshundeklubben kan anvende dommere fra spidshundeklubben, gravhundeklubben eller
schweiss-dommere.

§ 5 Bedømmelsen
Eftersom racerne er typiske overvejrshunde, skal der ved præmieringen ikke stilles krav om
slavisk sporing.
Prøven gradueres i 1., 2. og 3. præmie samt ingen præmiering - 0.
Ved 1., 2. og 3. præmie uddeles diplom med angivelse af præmieringsgrad.
1. Præmie:
En hund, der energisk, vedvarende og i passende tempo følger sporet og selvstændigt
udreder eventuelle tab.
2. Præmie:
En hund, der ikke i tilstrækkelig grad kan honorere ovenstående krav, og som evt. behøver
hjælp fra dommeren én gang for at fuldføre sporet.
3. Præmie:
En hund, der viser en meget usikker/ukoncentreret præstation, men som alligevel viser, at
den er i besiddelse af de ønskværdige evner/egenskaber. For at fuldføre sporet, må den højst
have modtaget hjælp fra dommeren to gange.
0. Præmie:
En hund, der på dagen er for usikker/ukoncentreret og ikke er i stand til, at følge eller fuldføre
sporet uden yderligere hjælp fra dommeren.
Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som
helst tidspunkt standses af dommeren.
Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje-evne og lyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at
dommeren kan følge med uden at løbe.
Det er tilladt at lægge hunden af, således at føreren kan søge efter schweiss (blod), men
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gøres dette for ofte kan hunden trækkes en præmiegrad. Det er tilladt at søge frem og tilbage
på sporet samt at ringe. Hunden skal tydeligt markere vildtdelen ved sporets slutning.
Såfremt hunden går af sporet, men stadig arbejder, griber dommeren først ind, når hunden
har fjernet sig ca. 50 meter fra sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og ved vildtspor I
& II anvises sporet. På vildtspor III skal hund og fører selvstændigt udrede sporet til dyret og
skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre
opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene ”du har tab”), og først når
hunden er ca. 50 meter fra sporet.
Når hunden har tab af sporet skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er
på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at
hunden selv søger tilbage.
Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje
gang standses afprøvningen.
Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens
dommeren skønner over, hvorledes førerindgriben skal bedømmes, dog således at
overdreven førerindgriben regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at
hunden trækkes en præmiegrad.
Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være
opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer
et knæk.
Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden skærer et knæk.
Det er tilladt hunden, at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge
sider af sporet,
Tilskuere kan efter dommerens og hundeførerens tilladelse følge prøven, dog således, at
bedømmelsen ikke på nogen måde påvirkes.
Dansk Sporchampionat på vildtspor, DKSCHV, kan opnås ved 1.pr. på Klasse I, II og III
prøven under mindst 2 forskellige dommere samt mindst hvad der svarer til en Good på en
FCI anekendt udstilling.
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