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REGLER FÖR SRRS VILTSPÅRSMÄSTERSKAP 

 

Utöver SKKs regler för viltspårprov gäller från och med 2020-01-01 nedanstående regler för SRRS 

viltspårmästerskap. I händelse att SRRS regler för mästerskapet strider mot SKKs regelverk så är SKKs 

regelverk det gällande. 

 

 

Allmänt 

- Såväl kvaltävling som finaltävling anordnas i samarbete med av lokalavdelningen utsedd jakthundsklubb. 

- Vid såväl kvaltävling som finaltävling sker tävlan i öppen klass och hunden måste ha genomfört ett godkänt 

anlagsprov vid tidpunkten för anmälan. 

- Vid såväl kvaltävling som finaltävling ska samtliga spår vara lagda med samma klövsort. Klövsort beslutas 

av arrangerande lokalavdelning. 

- Vid såväl kvaltävling som finaltävling ska respektive deltagande hund tilldelas sitt spår genom lottning på 

tävlingsdagen. 

- Samtliga ägare till deltagande hund måste vara medlemmar i SRRS. 

 

Kvaltävling 

- Respektive lokalavdelning anordnar en (1) officiell viltspårtävling, så kallad ”kvaltävling”, där ekipagen 

tävlar om kvalificering till finaltävlingen. 

- Vid en kvaltävling tillåts hundar från alla lokalavdelningar delta, men endast hundar vars ägare är bosatt 

inom arrangerande lokalavdelning tävlar om kvalificering.  

- Hund som samägs av personer som tillhör olika lokalavdelningar får endast tävla om kvalplats vid en (1) 

kvaltävling. Ägare är i detta fall skyldig att i samband med anmälan informera om att hunden ska tävla om 

kvalificering. 

- Vid begränsat antalet platser till kvaltävlingen så har hundar vars ägare tillhör lokalavdelningen företräde. 

Hundar inom samma lokalavdelning prioriteras i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”. 

- Kvaltävlingens bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir kvalificerad att delta i 

finaltävlingen.  

- Tävlingens näst bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir ”reserv”. Reserv är 

kvalificerad att delta i finaltävlingen om kvaltävlingens bästa hund inte kan delta. 

 

Finaltävling 

- Finaltävling arrangeras av den lokalavdelning som är ansvarig för BISS-XX. 

- Vinnande hund av respektive lokalavdelnings kvaltävling är berättigad att delta i finaltävlingen.  

- Hundägaren ska anmäla deltagande i finaltävling till arrangören senast två veckor före tävlingsdagen. Vid 

utebliven anmälan går platsen automatiskt vidare till reservfinalisten som då informeras av arrangören. 

- Deltagande i finaltävling sker på hundägarens egen bekostnad. 

 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-t36.pdf

