
      

SVENSKA BEAGLEKLUBBEN  

     Associerad med Svenska Kennelklubben  

  

  

Ny provsäsong för viltspår börjar snart  
  
Viltspårprovets ändamål är att kvalitetsbedöma deltagande hundars spårförmåga och lämplighet för eftersök av 

skadat eller dött klövvilt eller de stora rovdjuren, samt att stimulera intresset för att vidareutbilda hunden för 

praktiskt eftersök.  

  

Denna provform intresserar många av våra medlemmar. Därför är det viktigt att lokalavdelningarna arrangerar 

viltspårprov. Finns det svårigheter att genomföra viltspårprov i egen regi, försök att samarbeta med andra 

rasklubbar i området.  

  

Ordinarie viltspårprov  

Ordinarie prov ska vara utlyst i förväg i tidningen eller på hemsidan med dag och plats angiven och i så god tid 

att det når ut till medlemmarna i god tid innan anmälningstidens utgång. Väljer arrangören att begränsa antalet 

deltagare ska detta framgå vid provets annonsering. Ett ordinarie prov kan arrangeras under maximalt  1 - 4 

dagar. Hund kan endast startas en gång per provtillfälle.  

  

Rörligt viltspårprov  

Prov som genomförs på tid och plats, fastställs av arrangerande lokalavdelning. Provdag ska vara fastställd minst 

fem dagar före start. Hund får starta flera gånger under samma period vid rörligt prov. Dock får hund inte starta 

mer än en gång samma dag. Ett rörligt prov kan vara upp till maximum en kalendermånad. Anmälan ska göras 

till viltspåransvarig inom respektive lokalavdelning. Viltspåransvarig fördela sedan anmälda hundar till domare.  

  

För Beagle som startar på viltspårprov gäller det skogskort som finns på klubbens hemsida.   

  

Domare  

Domare är skyldig att följa god domaretik och inte bedöma hund som denne äger/ägt eller är/varit delägare i 

eller tränat de senaste sex månaderna.  

Vid provformen rörligt viltspårprov äger domaren rätt att starta egen hund på annan dag än då tjänstgöring sker.  

  

Tävlan om årets Bästa Viltspårhund  

Svenska Beagleklubben har en tävlan om årets bästa viltspårhund och då krävs det att lokalavdelningar 

arrangerar ordinarie prov eller gör det i samarbete med en annan rasklubb.  

  

För att tävla om priset krävs minst tre starter i öppen klass med tre olika domare, varav minst en start vid ett 

ordinarie spårprov.  

  

Viltspåransvarig  

Kopia av protokoll och skogskort för prov som varit under månaden skickas till undertecknad i början av 

nästkommande månad.   

  

 

  

  
  


