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 1. Inledning 
Dessa Anvisningar är avsedda att följas vid viltspårkommitténs uttagning 
av laget till nordiska viltspårmästerskapet samt innehåller information 
som ska delges uttagna ekipage samt utsedd lagkapten. 
 
 
2. Nordiska viltspårmästerskapet 
Nordiska viltspårsmästerskapet arrangerars i ett rullande schema av 
länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland. 
Nordiska viltspårmästerskapet är en lagtävling där fyra ekipage samt en 
reserv representerar sitt land.  
Nordiska viltspårmästerskapet går av stapeln under juli-augusti. 
 
 
3. Utlysning ansökan  
Viltspårkommittén utlyser om ansökningar till nordiska 
viltspårmästerskapet i januari-februari (Apportören nr 1). 
 

Ägare och förare ska vara medlem i SSRK och äga rätt att representera 
SSRK. 
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4. Uttagning 

Uttagning av NVM laget sker av viltspårkommittén och delges deltagarna 
under april. 
 

 

5. Uttaget ekipage 

Följande information ska delges uttagna ekipage: 

 

Grattis till din plats i SSRK Sveriges lag till Nordiska Viltspårmästerskap (NVM). 

Att ingå i det svenska landslaget, innebär inte bara en härlig känsla att ha blivit uttagen utan 

det kommer också att krävas att du och din hund jobbar på inför den stundande tävlingen i 

NVM. 

Som en i landslaget, innebär det att du ifrån det att du blivit antagen ska representera SSRK 

Sverige på ett föredömligt sätt utåt. 

 Vilket innebär för dig att; 

• Du ska vara beredd på att satsa och träna inför din kommande uppgift enskilt och 
tillsammans med övriga i landslaget. 

• Du har hög moral och etik mot dina medtävlare i så väl landslaget som i övriga 
tävlingar/cuper under det år som du representerar svenska landslaget i SSRK Sverige. 

• Du ska tänka igenom före och inte efteråt, vad som läggs ut på sociala medier. 
• Du ska visa god sportslig anda vid de viltspårtävlingar du deltar i. 
• Du och din hund ställer upp för fotografering för våra sponsorer. 

 

För din hund att; 

• Den ska kunna kan sitta lugn och i passivitet en längre stund ensam eller med andra 
hundar i närheten och du ska kunna lämna den en liten bit. 

• Den ska vara i god kondition, under hela tiden fram till provdatumet. Ni ska vara 
medvetna om att det kan vara fysiskt krävande spår som sätter både hund och förare 
på press. Ju bättre kondition ett ekipage har, desto större chans har man att gå långt i 
ett mästerskap. 

• Den ska tåla stressande situationen med ljud eller t.ex. publik som följer med och ser 
ert spårarbete. 

• Den ska vara så mentalt stark, att den inte faller igenom p.ga t.ex. störning i skogen. 
Vi ska vara medvetna om att det kan vara med många i vårt spår, under de NVM. 
Detta ska både du och din hund klara av, annars får ni träna på det i god tid före resan. 

• Den uppfyller SKK regler för deltagande i prov och tävlingar när det gäller 
”Oacceptabelt beteende hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller 
klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa 
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aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller 
andra hundar eller tamdjur”. Om detta sker rapporteras det på en särskild blankett till 
SKK av tjänstgörande funktionär. 

 

 

För att ge våra hundar bästa förutsättningar kommer laget att: 

Träna flera ”fejkade” spår som blir så naturtrogna och realistiska man kan komma. Så då får 

man träna och lägga t.ex. lägg norska, finska, danska spår och i Sverige gäller det att träna 

mer avancerade eftersöksliknande spår. 

En annan viktig aspekt är att man förbereder sig och reser i god tid till det land som NVM går 

av stapeln i. Det är viktigt att landslaget får några dagar tillsammans innan tävlingsdagen så 

att spårmarkerna kan rekas, hundarna får dofta in nya spårmarker och framför allt få stressa 

ner och ha några dagars lugn och ro i det nya landet. Så att komma i sista stund är ingen god 

idé om man tillhör ett landslag.  

Är du medveten om att du eller din hund, inte uppfyller de fysiska kraven pga. sjukdom eller 

skada, så ska ni vara så ärliga att meddela det i god tid till Viltspårkommittén, så att reserven 

på hemmaplan får chansen att förbereda sig att åka.  

 

6. Utsedd lagkapten 
Lagkaptenen utses av viltspårkommittén. 

 

Följande information ska delges utsedd lagkapten: 

 

Vad förväntas av dig som blivit utsedd till lagkapten i det svenska landslaget? 

• Du ska vara en god förebild för SSRK och det svenska landslaget. 
• Du ska sköta kontakterna, med tävlingsorganisationen i det land tävlingarna går i. 
• Du ska presentera landslaget, och tacka för att vi har fått äran att komma till just ert 

land i NVM. 
• Du ska vara en god coach inom laget, se till att alla drar åt samma håll och ha klart för 

sig vad som förväntas av oss som lag när vi representerar SSRK Sverige i de NVM. 
• Du ska föra lagets talan om något tvivelaktig uppstår som berör laget eller någon av 

lagets medlemmar. 
• Du ska vara en förebild i laget agerande gentemot sponsorernas önskemål. 
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7. Medföljande reserv och reserv på hemmaplan 
En medföljande reserv utses då uttagningen av laget sker. Om något 
inträffar med ordinarie lagdeltagare tar medföljande reserv dennes plats i 
laget. Medföljande reserv kommer alltid att få gå ett ordinarie prov i det 
land NVM äger rum i. 
 
Även en till reserv (reserv på hemmaplan) utses men denna följer inte 
med till NVM. Reserven på hemmaplan ska inom en rimlig tid beroende på 
vart NVM går av stapeln kunna kliva in som reserv och förbereda sig för 
uppdraget.  
 
Frågorna rörande reserv hanteras i samråd med Viltspårkommittén. 
 

 

8. Anmälningsavgift 
Anmälningsavgiften för laget till NVM betalas av Viltspårkommittén efter 
godkänd budget av SSRK Hs. 
Övriga kostnader står de startande för själva. 
 




