
Test på löpa efter hare eller räv - så här går det till 
En drevkedja bildas med hundarna jämt fördelade mellan drevarna och så går alla sakta på linje över 
marken. När så en hare reser ur en lega ropas det ”hare”, drevkedjan stannar och hundarna vänds 
om så att de inte ser haren. En domare går fram och pekar på legan. Ett ekipage kallas fram 
så hunden kan ta upp vittringen från haren. Föraren får följa hunden i lina de första 30 meterna av 
löpan innan den släpps. Hunden skall under huvuddelen av arbetet vara synlig för domaren för att 
bedömning skall vara möjlig.  

Domarna bedömer hundens förmåga att ta upp spåret, hålla fast i spåret och viljan att spåra och att 
självmant återgå till föraren bedöms. Hundens spårvilja karaktäriseras av att hunden följer löpan 
spontant och att den fortsätter spåra, istället för att söka, om den tappar synkontakt med vilt som 
den följer samt att den fortsätter spåra även under svåra förhållanden. Spårsäkerhet avser hundens 
sätt att arbeta på löpan och utmärks av att hunden spårar lugnt och stabilt och klarar att lösa 
svårigheter den stöter på. Vid bedömningen läggs större vikt vid uppvisad spårvilja och spårsäkerhet 
än löpans längd. I den slutliga bedömningen av hundens arbete på löpan vägs löpans 
svårighetsgrad in. Vidare noteras det om hunden skallar på löpa eller vid synkontakt med vilt, eller 
inte skallar eller om den skallar när den varken har synintryck eller vittring av vilt.   

Betyg  Poäng  

Utmärkt  12  

Mycket bra  11, 10, 9  

Bra  8, 7, 6  

Tillräckligt  5, 4, 3  

Otillräcklig  2, 1, 0  

  

Betyget “utmärkt” med tolv poäng kan endast tilldelas hund som vid minst ett arbete på löpan möter 
särskilda utmaningar som påverkar hur vittringen förändras över tid (t ex torr mark, starkt vind, 
svartjord, stigar, vägar eller större diken) och ändå utför arbetet med hög koncentration och som 
bekräftar sin goda spårförmåga vid ytterligare ett arbete på löpa.    

11 poäng kan bara tilldelas för ett arbete som utförts med mycket hög koncentration där hunden 
visar stark spårvilja och hög spårsäkerhet på varierat underlag och att den bekräftar sin starka 
spårförmåga i minst ytterligare ett spårarbete.  

“Mycket bra” omfattar tre poäng (9, 10 och 11) 10 poäng tilldelas hund som har utfört testmomentet 
korrekt. 

 


