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Regler specialsök
Anvisningar:

• Tävlingsområdena ska vara fria från träning med preparat minst 2 veckor innan
tävlingsdagen.

• Föraren är skyldig att känna till och följa regler och anvisningar samt anvisningar från
funktionärer.

• Provet är öppet för alla hundar.
• En förare kan bara deltaga med en hund per klass.
• Ålder på förare minst 12 år, hund minst 10 månader har rätt att delta.
• Löptikar startar sist i alla område.
• Maxtiden på områdena bestäms i samråd med domaren.
• Tiden startar när hunden passerar startlinjen.
• Hunden får inte belönas med näring eller föremål i sökområdet men röst och

beröring är tillåtet under sökarbetet. Däremot kan man gå utanför området och
belöna och därefter gå in och fortsätta om där är tid kvar, tiden stannas inte om man
går utanför området.

• Hund som avbryter i sökarbetet (tröttnar etc.) eller är allvarligt destruktiv/skadar
egendom underkänns i momentet.

• Från och med klass II underkänns momentet vid 3 felmarkeringar.
• Vid felmarkering belastas ekipaget med -5p/gång.
• Hund som rastar i området belastas -15p/gång.
• Hela sökområdet ska vara genomsökt.
• Gömmornas ålder bör vara från ca. 30 min upp till 10 timmar, kan förnyas av

domaren.
• Gömmorna kan bestå av 1 droppe, eller smittad tops, möbeltass, bomullspads mm

som kan placeras i behållare.
• I klass I tillhandahålls smeller.
• Arrangören äger rätt att begränsa antalet deltagare/ klass.
• Arrangören Ska lotta startordningen.
• Hund som startat i en klass har ej rätt att starta i lägre klass om man fått betyg

godkänt i den högre klassen. EX den som startat i klass II och fått betyg godkänt får ej
starta i klass I igen.

• Hund får framföras lös om inget annat framkommer av regler eller arrangör.
• Förare får ej ta emot hjälp av annan person utanför tävlingsområdet.
• Fusk medför diskvalificering från tävling.
• Föraren ska meddela domaren vid fynd och domaren bekräftar att den uppfattat.
• I klass I-II meddelas rätt eller fel vid markering av domaren i klass III-IV bekräftas bara

att man uppfattat markeringen.
• Tävlande och funktionärer ska följa SBK:s etiska regler och allmänna bestämmelser

för prov och tävlingar.
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Klass I
Doft: Eucalyptushydrolat.
Doften får inte placeras högre än 1 meter över mark.
Arrangören kan fritt välja två av momenten ytsök, inomhussök, godssök
eller fordonssök, som skall anges i inbjudan. För godkänt resultat krävs
minst 50% av möjliga poäng. För uppflytning krävs 70% och ingen
felmarkering i det ena området under en provdag. Efter erhållet
uppflyttningsresultat (70%) kan ekipaget starta i klass II vid nästa prov.
Vid lika poäng avgörs placeringen av högsta poäng på sökarbetet, högsta
poäng på markeringar, hittade gömmor, minst antal felmarkeringar,
minst använd tid.
Hunden ska framföras i koppel.
Momenten:
Ytsök: GK/EJ GK (utomhus)
Ett terrängområde eller öppet område på cirka 10 X 10 meter med föremål skall
genomsökas.
Sökområdet (förhållandevis öppet) skall genomsökas på valfritt sätt. Det kan vara
olika sökområden för varje hund, dock skall dessa var så likvärdiga som möjligt.
1-2 gömmor

Godssök: GK/EJ GK
10 stycken väskor, lådor, kartonger eller likande av varierande sort, material och
storlek skall genomsökas. Min 20x20x20cm max 100x100x100cm. Allt gods skall
genomsökas.
1-2 gömmor

Inomhussök: GK/EJ GK
Ett rum/lager eller likande på cirka 10-15 kvadratmeter ska genomsökas. Beroende
på lokalens beskaffenhet skall ett antal skåp/bänkar eller andra möbler finnas eller
placeras ut i sökområdet. Samtliga hundar söker i samma lokal/område.
1-2 gömmor

Fordonssök: GK/EJ GK
Fordon max två stycken skall genomsökas. Utsidan av fordonen genomsöks.
Doftgömman ska ej placeras högre än 50 cm.
1-2 gömmor.
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Klass II
Doft: Eucalyptushydrolat.
Doften får inte placeras högre än 1,50 meter över mark.
Öppen för alla ekipage med uppflyttnings resultat i klass I.
Samtliga i provets ingående områden skall genomsökas.  Godkänt
resultat om ekipaget uppnår minst 50% av möjliga poäng. Uppflyttning
till nästa klass (III) först efter att ekipaget har uppnått 70% av möjliga
poäng vid prov. Vid lika poäng avgörs placeringen av högsta poäng på
sökarbetet, högsta poäng på markeringar, hittade gömmor, minst antal
felmarkeringar, minst använd tid.

Ytsök:
Ett terrängområde eller öppet område på cirka 20 X 20 meter där
föremål kan förekomma skall genomsökas.
Sökområdet skall genomsökas på valfritt sätt. Det kan vara olika
sökområden för varje hund dock skall dessa var så likvärdiga som möjligt.
1-2 gömmor

Godssök:
15 stycken väskor, lådor, kartonger eller likande av varierande sort,
material och storlek skall genomsökas. Min 20x20x20cm max
120x120x120cm.
0-2 gömmor

Inomhussök:
Ett rum/lager eller likande på cirka 15-25 kvadratmeter ska genomsökas.
Beroende på lokalens beskaffenhet skall ett antal skåp/bänkar eller
andra möbler finnas eller placeras ut i sökområdet. Samtliga hundar
söker i samma lokal/område.
1-2 gömmor

Fordonssök:
Fordon max tre stycken skall genomsökas. Utsidan av fordonen
genomsöks.
1-2 gömmor
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Klass III
Doft: Eucalyptushydrolat och Lagerbladolja.
Doften får inte placeras högre än 2 meter över mark.
Öppen för alla ekipage med Uppflyttat resultat i klass II.
Samtliga i provets ingående områden skall genomsökas.  Godkänt resultat om
ekipaget uppnår minst 50% av möjliga poäng. Uppflyttning till nästa klass (IV) först
efter att ekipaget har uppnått 70% av möjliga poäng vid prov. Vid lika poäng avgörs
placeringen av högsta poäng på sökarbetet, högsta poäng på markeringar, hittade
gömmor, minst antal felmarkeringar, minst använd tid.

Linjesök:
Ett cirka 20m långt område ca 1 meter bredd  där med direktpåsläpp ska genomföras i
överskådlig terräng, föraren anger hur hunden markerar, doften ska placeras oåtkomligt för
hund tex i ett rör nerstucket i marken minst 24 timmar före första start (gäller ej doften)
3 minuter, 1-3 gömmor

Godssök:
25 stycken väskor, lådor, kartonger eller likande av varierande sort, material och
storlek skall genomsökas. Min 20x20x20cm max 150x150x150cm.
0-3 gömmor

Fordonssök:
Fordon max tre stycken skall genomsökas. Ett av fordonen ska även genomsökas
invändigt.
1-3 gömmor

Personsök:
Avsökning av 3 personer som sitter eller står stilla med 1,50 meters mellanrum.
Gömman får ej placeras högre än midjan.
Max 1 gömma/figurant, minst 1 gömma.
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Klass IV
Doften får inte placeras högre än 2,50 meter över mark.
Doft: Eukalyptushydrolat och Lagerbladolja. Minst 1 av områdena ska vara tomt. Störnings
dofter kan förekomma som Näring, föremål.
Öppen för alla ekipage med uppflyttat resultat i klass III.
Samtliga i provets ingående områden skall genomsökas.  Godkänt resultat om ekipaget
uppnår minst 50% av möjliga poäng. Vid lika poäng avgörs placeringen av högsta poäng på
sökarbetet, högsta poäng på markeringar, hittade gömmor, minst antal felmarkeringar, minst
använd tid.

Ytsök:
Ett terrängområde eller öppet område där föremål kan förekomma på cirka 30 X 30 meter
skall genomsökas.
Sökområdet skall genomsökas på valfritt sätt. Det kan vara olika sökområden för varje hund
dock skall dessa var så likvärdiga som möjligt.
0-4 gömmor

Inomhussök:
Ett rum/lager eller likande på cirka 25-35 kvadratmeter ska genomsökas. Beroende på
lokalens beskaffenhet skall ett antal skåp/bänkar eller andra möbler finnas eller placeras ut i
sökområdet. Samtliga hundar söker i samma lokal/område.
0-4 gömmor

Fordonssök:
Fordon minst tre stycken skall genomsökas. Ett av fordonen ska även genomsökas invändigt.
1-4 gömmor

Personsök:
Avsökning av flera personer (3-8) som sitter, går eller står med 0,5 meters mellanrum.
Max 1 gömma /person, min 1 gömma

Linjesök:
Ett 40-50 meter långt område ca 1 meter bredd där direktpåsläpp ska genomföras i
överskådlig terräng med en liggande person i slutet, om doft placeras under personen ska
den ligga under armar eller ben, föraren anger hur hunden markerar.
5 minuter, 1-3 gömmor


