
AVD-A SPÅR



“Allmänt"

• Allt naturligt underlag är godkänt
• Domaren eller spåransvarig ska 

instrurera spårläggarna.
• Spåren ska anpassas till terrängen
• Spåren ska läggas efter olika mönster.



“Allmänt"

Föraren får inte ha med något
motivationsföremål eller
godis under spårarbetet.



“Allmänt"

• Starten ska märkas ut med en
spårflagga

• Startflaggan ska placeras
omedelbart till vänster om 
startpunkten intill spårläggaren.

• Deltagarna ska lotta startordningen, 
och här måste domaren eller 
spåransvarig vara närvarande.



• Innan spåren läggs ut ska spårläggaren
visa upp föremålen för spåransvarig
eller domaren.

• Spårläggaren ska stå en stund vid 
startpunkten.

• Spåret ska läggas i normal gångart.
• Även vinklarna ska läggas i normal 

gångart.

IGP 1-3 Avd-A 
“Lägga ut spåret"



IGP 1-3 Avd-A 

“Lägga ut spåret"

• Vinklarna ska vara “stängda”,
i enlighet med regelverket.

•



"Lägga ut spåret"

• När spåren läggs I IGP-1, måste hunden
vara utom synhåll

• När spåren läggs i IGP-2 och IGP-3 ska 
både förare och hund vara utom synhåll.

• Föremål får inte placeras närmare en
vinkel än 20 steg (före resp efter).



Anmälan till domaren

• Ska göras med hunden i utgångsställning.

• När man anmäler sig kan hunden föras i
koppel.

• Hunden ska vara klar att starta (ev sele på).

• Föraren måste uppge om hunden påvisar
eller tar upp föremålen..

• Avanmälan ska också ske med hunden i
grundposition.



IGP-1  spår

Förarspår, minst 300 steg, 3 sträckor, med 2 

vinklar (ca 90°), 3 föremål, liggtid minst 20 

minuter. Föremålens placering bestäms av 

domaren: 1:a föremålet på 1:a sträckan, 

2:a föremålet på 2:a sträckan och 3:e 

föremålet I slutet av 3:e sträckan. 

Maxtid för utarbetande 15 minuter

Exempel på spår IGP-1Poäng:

Sträckor och vinklar 79 p

Föremål (3 x 7) 21 p

Totalt 100 Points



IGP-2 spår

Icke förarspår, minst 400 steg, 3 sträckor, 2 vinklar

(ca 90°), 3 föremål, liggtid minst 30 minuter.

1:a föremålet på första sträckan, 2:a föremålet på

2:a sträckan och 3:e föremålet i slutet.

Maxtid för utarbetandet 15 minuter.

Exempel på spår IGP-2Poäng:

Sträckor och vinklar 79 p

Föremål (3 x 7 ) 21 p

Total 100 Points



IGP-3 spår
Icke förarspår, minst 600 steg, 5 sträckor, 4 vinklar (ca 90°), 

3 föremål, liggtid minst 60 minuter. 

1:a föremålet efter minst 100 steg, 2:a föremålet på

domarens anvisning, och 3:e föremålet slutet av 5:e 

sträckan. 

Maxtid för utarbetande 20 minuter.

Exempel på spår IGP-3

Poäng

Sträckor och vinklar 79 p

Föremål (3 x 7p) 21 p

Totalt 100 p



IGP 1-3 spår

Förarhjälp genom onaturlig gångart

–Under hela spåret, men främst i
närheten av vinklar

–Vid svårigheter (tex underlagsbyten)

–Innan man placerar föremål (IGP 1)

Innebär poängavdrag



“Spårstart"

Det är inte fel om hunden befinner
sig strax framför föraren.

Bedömningen startar när spåret
påbörjas.

Det är vid spårflaggan och 
spårkommandot !!!



Spåret
• Om hunden läggs i spåret beroende på vilt eller

efter domarens tillstånd för att rätta till spårlinan
om den trasslat in något ben ska spåret återupptas
med föraren i slutet av spårlinan.

• Läggs hunden pga vilt ska föraren kvarstanna i
slutet av linan (eller 10 meter bakom hunden).

• Om hunden läggs för att rätta till spårlinan går
föraren fram och gör detta, för att sedan återgå till 
slutet.



Spåret

• I vissa situationer vill hunden spåra med 
öppen mun, för att utnyttja “Jacobsons
organ”.

• Detta är inget fel, så länge det uppenbart
inte beror på stress.

• Jacobsons organ är ett luktorgan som 
sitter i munnen hos en del däggdjur.

• Jacobsons organ används för att uppfatta 
luftburna doftpartiklar.



IGP 1-3 spår
“Spårstarten"

• Att hunden undersöker spårstarten
eller spårflaggan är inget fel.



IGP 1-3 spår
“Spårstarten"

• Korrekt...
– En lugn och självsäker start
–Tar upp spåren med intensitet och följer det 

övertygande.
•

Felaktigt...
–Tar upp spåret osäkert
–Hektisk eller stressad
–Är under uppenbar press
–Alla former av tvång
–Undvikande beteende (vill inte…)



BEDÖMNING

Starten ingår i bedömningen av 1:a sträckan

Vinkeln ingår i bedömningen av övriga sträckor.

IGP 1-2 =  1 x 27 p (1:a sträckan)

2 x 26 p (2:a och 3:e sträckan)

IGP-3 = 4 X 16  (sträckor 1-4)

1 X 15 points (sträcka 5)

Bedömningen görs med betyg, som sedan 
omvandlas till poäng.



IFH-1
Icke förarspår, minst 1200 steg.

7 st sträckor,  6 st vinklar (ca 90 grader)

Minsta avstånd på sträckor 50 steg

4 st föremål

3x 5 p + 1x 6 p

1:a föremålet tidigast efter 100 steg på 1:a eller 2:a 
sträckan, 2:a och 3:e föremålet enligt spårskiss, 
4:e föremålet i slutet på 7:e sträckan.    

Liggtid: 180 minuter

Tid för utarbetning : Max 45 minuter

Krav för att få starta BH/VT

Förledningsspår 30 minuter före start



IFH-2
Icke förarspår minst 1800 steg

Sträckor: 8 st varav en “omega” med 30 meters 
radie.

Vinklar: 7 st varav 2 st spetsvinklar (30-60 grader).

Sträckor minst 50 steg

Föremål 7 st:  7x 3 p

1:a föremålet tidigast efter 100 steg, 2:a – 6:e 
föremålet enligt spårskiss (2 st föremål på samma
sträcka är tillåtet), 7:e föremålet I slutet av 8:e 
sträckan.



IFH-2

Liggtid: 180 minuter.

Max utarbetningstid: 45 minutes.

Förledningsspår: 30 minuter före start

Krav för att starta: IFH -1



IGP-FH
2 X IFH-2 under två olika dagar

2 x 1800 steg

2 olika spårplatser

2 olika spårläggare

På större mästerskap två olika domare ?



Förledningsspår

• Förledningsspåret måste läggas minst 40 steg
från någon vinkel.

• Förledningsspåret får inte korsa första eller
sista sträckan.

• Förledningsspår får inte korsa samma sträcka
två gånger.

• Förledningsspåret får inte läggas under 60
grader i förhållande till grundspåret.



Under spårarbetet ska hunden visa 
arbetsglädje, intensitet, 
koncentration och vara
övertygande. Den ska spåra med 
djup nos och i ett jämt tempo.
Det är inte fel om:
–Hunden gör kontroller utan att

lämna spåret.

“Sträckorna“

HR09/02



Beteende

Den avgörande faktorn för en positiv och 
hög bedömning är:
intensitet, aktivt men lugnt spårarbete.

Som domare måste du “känna hundens
spårvilja”:
“WILL TO FIND” – äkta spårdrift – inget
tvång.



“Vinklar"

• Var är vinkeln ?

• Vilkeln är den plats där två
sträckor möts och byter riktning.

• Hur bedömer man en vinkel ?



“Vinkel"

• Vinkeln ska utarbetas på ett säkert sätt
och med djup nos.

• Det är inte fel...

–Om hunden gör kontroller åt sidorna,    
utan slag eller att lämna spåret. 

–Att “gå över” vinkeln max ett steg
(< ca 70 cm).



Vinklar
Alla klasser: Bedömningen av en vinkel ska ingå
i bedömningen av den kommande sträckan.

IGP 1-2:

Start och 1:a sträckan 26p

1:a vinkeln och 2:a sträckan 26p

2:a vinkeln och 3:e sträckan 27p

Totalt 79p

IGP-3:

Start och 1:a sträckan 15p   

Resterande vinklar och sträckor 16p (x4)

Totalt 79p



“Föremål"

• Föremålens färg får inte avvika mycket från
terrängens färg.

• Föremålen måste godkännas av domaren
(eller spåransvarig).

• Vid alla mästerskap och IFH-prov, ska 
föremålen vara numererade (spårnr + 
föremålsnr).



“Föremål"
Påvisning

Påvisningen måste vara övertygande. Snabbhet är
nödvändigtvis inget rekvisit för högt betyg.
Snabbheten på påvisningen bör dock stå i relation till hundens
spårtempo. 

Påvisningen ska ske övertygande i spårets riktning.  Något sned
påvisning (<45 grader) är inget fel.

Nytt påsläpp ska göras från den position man tog upp
föremålet ifrån



“Föremål "
• Påvisningen är felaktig om hunden:

– Inte påvisar föremålet övertygande.

– Påvisar föremålet för tidigt.

– Påvisar föremålet vid sidan om sig.

– Ligger helt eller delvis på föremålet.

– Visar stress vid påvisningen.

– Rör eller tar upp föremålet,  (inte ovanligt I samband
med stress) beroende på vad som sagts vid anmälan.

– Får hjälp med linan eller av förarens röst.

– Stress – för tidig start efter funna föremål.



“Föremål"
• Ta upp föremål:

Upptagandet måste ske direkt.

• Önskvärt är att hunden:

–Tar upp föremålet direct  (stå, sitta, apportera)

–Håller föremålet lugnt och fast i munnen.

–Kommer direkt till föraren med föremålet

–Håller sig lugn tills nytt spårkommando ges. 



Föremål

• Ta upp föremålet är felaktigt om hunden...

– Tar upp föremålet under press/motvilligt eller osäkert

– Inte håller föremålet lugnt

– Tappar föremålet.

– Lägger sig

– Fortsätter framåt med föremålet.

– Inte släpper föremålet hos föraren. ( 3 kommando)

– Får förarhjälper med lina eller röst.

– Stress – för tidig start efter funna föremål.



“Föremål"

• Föraren får ta upp det makerade föremålet
på valfri sida om hunden, men måste starta
hunden från den positionen.

• Beröm är tillåtet innan eller efter att föraren
tar föremålet (inte båda)

• Hunden måste släppa föremålet på 3:e 
kommandot (annars DQ)



Föremål

• Om hunden går över ett föremål och 
spårläggaren inte kan hitta det,  görs inget
avdrag.

• Om detta inträffar på flera föremål ska 
föraren erbjudas ett nytt spår.

• Vill föraren inte ha ett nytt spår, dras poäng
för alla inte funna föremål.

• Detta gäller inte förarspår. 



Föremål
• Alla klasser:

Blindmarkerar hunden och HF inte går
fram till den, utan ger ett spårkommando
från slutet av linan, dras 2 poäng

I IFH-2 / IGP-FH   dras 1 poäng



Föremål

• Blindmarkerar hunden och HF går fram
till den, dras -4 poäng

I IFH-2 / IGP-FH  - 2 poäng



“Tempo"

Tempot hunden spårar med är inget rekvisit för bedömning
om:

– Hunden utarbetar hela spåret I samma tempo (jämt).*

• Det är fel om:

– Tempot varierar på olika delar av spåret

• Speciellt om:

– Tempot ökar efter vinklar

– Tempot ökar efter starter

– Galopp

*) Hänsyn ska tas om det under spåret uppstår svårigheter
beroende på underlaget



Att tänka på vid bedömning

Olikheter i underlaget
Underlagets beskaffenhet
Skiftningar I underlaget
Höjd på gräs/underlag
Oavsiktliga förledningsspår (människor eller djur)
Vädrets påverkan (vind, nederbörd)
Lufttryck / luftfuktighet
Temperatur
Vind
Torrt, blött underlag



Spår

I spåret måste hunden (idealt) ha fått lära sig att
den är 100% ansvarig för spårarbetet själv

Hunden ska bestämma !

Utbildningsnivån kan lättast avläsas i starten, 
i vinklarna, beteende efter utarbetandet av
vinklarna och vid starter efter påvisade föremål.

Helhetsbilden av spårarbetet måste få stor vikt vid 
den slutliga bedömningen.



Bedömning av föremål
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Att döma

Endast regelverket får vara 
avgörande för hur man 
dömer.

Privata ”tyckanden” hör 
inte hit !



Att döma

Privata tyckanden eller
“ideer” får inte förekomma , 
om de inte överensstämmer

med regelverket !



Att döma

Domaren måste kunna skilja

på att döma ett “vanligt prov” 
I förhållande till ett
mästerskap.

Poängen blir inte desamma…



Att döma

En domare får inte döda sporten

genom sin bedömning !

Domaren ska i mångt och mycket
vara en “lärare” för ekipaget.



Att döma

En domare får bara 
döma det han faktiskt
ser – inte vad han tror
eller förväntar sig !



Att döma

En domare bör läsa på

regelverket inför varje
domaruppdrag !



JUDGING

During the IGP Judge education 
seminars of the FCI, the way to 
judge, in an more equal way, by 
all judges, is discussed and 
agreements how to evaluate 
excersices are made. This must 
be spread to colleagues in the 
home countries.



THE END 

THANK YOU FOR YOUR         

ATTENTION


