
SPÅRSTART 
10  Löser starten effektivt, markerar/visar 
9    Löser starten hunden eller föraren visar 
8    Löser starten utan markering 
6    Löser starten med mindre tappt 2-5 min. 
4    Löser starten med längre tappt mer än 5 m. 
2    Omstart/ tar spåret ut direkt 
0    Klarar ej starten 
 
BÖKOMRÅDE/NATTVILA VILDSVIN 
10 Hunden markerar ej/spårar ostörd förbi 
9   Hunden markerar och störs något 
8   Hunden störs och föraren får stötta vidare 
6   Hunden störs och börjar söka runt 
4   Tappar koncentrationen mer än 2 min   
2    Föraren tar hunden vidare 
0    Klarar ej, domaringripande 
 
SNABEL 
10   Tar den blodade delen, effektiv lösning 
9     Tar den blodade delen, ringar delar 
8     Tar ej den blodade delen 
6     Mindre tappt 2-5 minuter 
4     Längre tappat mer än 5 minuter 
2     Föraren tar tillbaka hunden 
0     Klarar ej, domaringripande 
 

ÅTERGÅNG 
10  Effektiv lösning, metodisk ringning 
 9    Mindre metodisk ringning 
8    Följer inte blodet ända ut i återgången 
6    Mindre tappt 2-5 minuter 
4    Längre tappat mer än 5 minuter 
2    Föraren tar tillbaka hunden 
0    Klarar ej, domaringripande 
 
TRASSEL 
10  Effektiv lösning, hittar spåret ut. 
9     Visa lite stress, söker i området max 3min. 
8     Visar stress söker stort/ bakspårar 
6     Mindre tappt 2-5 minuter 
4     Längre tappt mer än 5 minuter 
2     Föraren tar tillbaka hunden 
0     Klarar ej, domaringripande 
 
 
 
 
 

ÅTTAN 
10 Effektiv lösning, går ut i båda ögglorna 
9   Mindre metodisk ringning, 
8   Går inte runt båda ögglorna 
6    Mindre tappt 2-5 minuter 
4    Längre tappt mer än 5 minuter 
2    Föraren tar tillbaka hunden 
0    Klarar ej, domaringripande 
 
FINGRAR 
10  Går ut i båda fingrarna 
9    Går ut i ett finger  
8    Går ej ut i fingrarna/tar ut spåret direkt 
6    Mindre tappt 2-5 minuter 
4    Längre tappt mer än 5 minuter 
2    Föraren tar tillbaka hunden 
0    Klarar ej, domaringripande 
 
SÅRLEGA  
10 Hunden markerar och föraren visar sårlegan 
9   Hunden markerar / föraren visar ej sårlegan 
8   Hunden markera ej /föraren visar sårlegan 
6    Mindre tappt 2-5 minuter 
4    Längre tappt mer än 5 minuter 
2    Föraren tar tillbaka hunden 
0    Klarar ej, domaringripande 
 
PASSIVITET VID UPPBINDNING OCH SKOTT 
10  Lugn vid  i skott, fortsätter spåra lugnt 
9    Lugn före, piper lite efter skott/tar steg framåt 
8    Något stressad i hela momentet men tyst 
6    Något stressad vid retning/ gnäller efter skott 
4    Något stressad vid retning/ skäller efterskott 
2    Stressad vid retning/ gnäller/skäller före skott 
0    Mycket stressad i hela momentet/ Klara ej  
 
 
BLOD I BUSKE 
10 Hunden markerar och föraren visar  
9   Hunden markerar / föraren visar ej 
8   Hunden markera ej /föraren visar  
6    Mindre tappt 2-5 minuter 
4    Längre tappt mer än 5 minuter 
2    Föraren tar tillbaka hunden 
0    Klarar ej, domaringripande 
 
 
 



SKOTT UNDER GÅNG 
10  Lugn i skott, fortsätter spåra lugnt 
9    Stannar upp efter skott/tar några steg bakåt 
8    Något stressad/ vill vända efter skottet 
6    Gnäller efter skott/ tappar fokus 
4    Skäller efterskott/byter spår 
2    Längre tappt efter skott 
0    Kan ej fortsätta spåra/ mycket stressad 
 
 
SPÅRSLUT 
10 Spårar till klöven / ringar effektivt 
9   Vindar in klöven/ mindre metodisk ringning 
8   Föraren stöttar hunden vid spårslutet 
6   Mindre tappt 2-5 minuter 
4   Längre tappat mer än 5 minuter 
2   Föraren hjälper hunden finna slutet 
0   klara ej/ domaren visar 
 
TRANSPORT STRÄCKORNA 
5   Klarar utan tvekan 
4    Något yvigt spårarbete 
3    Mindre tappt 2-5 minuter 
2    Längre tappt mer än 5 minuter 
1    Föraren tar tillbaka hunden 
0    Domaringripande vid minst ett tillfälle 
 

HUNDENS SPÅRNINGSTEMPO 
6p idealiskt, följsam med skytten 
5p lämpligt, något ojämnt tempo 
2p mindre lämpligt, ivrig/för sakta 
0p bör förbättras                   
 

FÖRARENS UPPMÄRKSAMHET 
4p exemplariskt, läser sin hunds signaler bra 
3p mycket gott, noterar 
2p gott, stör ej hunden 
0p bör förbättras 
 
 
Max 135 Poäng 
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