
 

        SSRK för deltagande i NM i viltspår för lag 

             Uttagningen sker utifrån följande kriterier 

 

Medlem i SSRK 

Ett naturligt krav då det är svenska spaniel och retrieverklubben som representeras. 

 

Har gått öppenklasspår de senaste två åren 

Syfte: för at se att du är aktiv och går minst ordinarie öppenklasspår, minimikrav. Att de r de 

senaste två åren för at se att du varit aktiv mer än ett. Varit aktiv och har erfarenhet från 

provsituation mer än ett år. 

 

 Deltagit i avdelningsuttagning för SSRK mästerskapet 

Syfte: För att se att du är aktiv och tränar för mer avancerade spår. Att du varit aktiv och hållit 

hög nivå i din träning samt att din hund håller hög nivå under lång tid. Många avdelningar har 

hård konkurrens i sin uttagning så deltagande här värderas högt i. 

 

Deltagande i SSRK Viltspårmästerskap 

Syfte: Se hur du och din hund klarar konkurrensen och kanske i helat annan miljö än den du 

vanligtvis tränar i. Sverige har många olika biotoper och om din hund klara olika biotoper 

värderas högt. 

 

Viltspårcuper med ”elitspår” öppet för alla ssrk raser 

Syfte: Se om du och din hund kan spåra i två dagar och din hund håller hög nivå i både 

öppenklasspår samt ”eftersöksliknade spår” med längre spår och med markeringar. 

 

Deltagit i Jägarförbundets kretsmästerskap 

Syfte: För att det ska finnas flera alternativ att visa sin spårningsförmåga och sin 

markeringsförmåga. Om avdelningen inte haft någon uttagning till SSRK:s Viltspårmästerskap.  

Blivit bortlottad eller inte haft möjlighet att delta i en viltspårcup är det ett alternativ. 

 

Deltagande i jägarförbundets länsmästerskap 

Syfte: För att det ska finnas flera alternativ att visa sin spårningsförmåga och 

markeringsförmåga. Om man blivit bortlottadeller inte haft möjlighet att delta i en viltspårcup är 

länsmästerskapet ettalternativ. 

 

Deltagande i jägarförbundets Svenska Mästerskap 

Syfte: För att det ska finnas flera alternativ att visa sin spårningsförmåga i olika biotoper samt 

sin markeringsförmåga. Om man inte hade möjlighet att delta i avdelningens uttagning eller 

lyckades inte på uttagningsdagen, inte möjlighet att delta i en viltspårcup.  Då är Jägarförbundets 

SM ett med sin konkurrens en tävling där spårningsförmågan i eftersöksliknande spår  

 

 



 

Gått elitspår enligt schweizerhundsklubbens regler 

Syfte: En möjlighet till att visa sin hunds spårningsförmåga i mer avancerade spår.   Samt ett 

alternativ för de som inte har avdelningsuttagning för SSRK Mästerskapet eller har haft möjlighet 

att få delta i jägarförbundet kretsmästerskap. Ett längre spår med högre krav. 

 

Gått spår i andra nordiska länder 

Syfte: Visat att du och din hund har ambitioner att visa spårningsförmågan samt de olika 

förutsättningar som våra grannländer har. Du och din hund får erfarenhet från olika upplägg av 

spår samt domarnas sätt att se på viltspårets bedömning. Erfarenhet av andra utformade 

spårprov samt olika biotoper.  Få information om vilka länder ni har erfarenhet från. 

 

Är nordisk champion 

Syfte: Få information om ni uppnått NO VCH. 

 

Har hunden erfarenhet av pratriska eftersök 

Syfte: Att se om du och din hund har erfarenhet av skarpa eftersök.  Det är en stressig situation 

för både förare och hund. Det är extra viktigt att klara av uppdraget. Då det är viktigt att hålla 

angivet spår. I våra nordiska länder kan för våra förare och hundar får viltstörningar av viltslag 

som är nya för oss. Då behövs en stresstålighet och en erfarenhet som är till nytta i 

provsituationer. 

 

Viltspårprov och social förmåga 

Det ska vara minst en fysisk träff inför uttagningen med spårprov och andra övningar för de sex 

hundar som har de högsta poängen.  Där spårsäkerhet och social förmåga bedöms. För att laget 

ska bli ett fint representanter för Sverige både i spårarbetet och socialt. 

 

 

 

              Viltspårkommittén 


