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Förslag om förändringar i reglerna för Patrullhundar 

När det gäller momentet ”patrullering med spårupptag” bör det förtydligas att 
patrullering innebär ett tempo av 100 m/3min (se momentet ”patrullering”). I 
bedömningen bör texten ändras när det gäller momentets början ”Momentet börjar då 
föraren efter klartecken från tävlingsledaren startar patrulleringen och är slut då hunden har 
fastställt spåret i rätt riktning och föraren efter tillsägelse gjort halt. 
 
Det finns anledning att eventuellt dela upp detta moment ytterligare då det uppstår 
problem om hunden ej tar upp spåret. Då ska påvisning ske och hunden ska sedan 
spåra ca 30 m till halten. I och med att hunden ej markerat spåret är det betyg 0 på 
momentet. I det här fallet genomförs halten utan att den betygssätts på något vis. 
Kanske ska man dela upp spårdelen för patrullhundar i tre delar : spårupptag, halt, 
spårning.  
 
I momentet ”patrullering” krävs idag inte att föraren ska visa om/vad hunden 
markerar. En tanke kan vara att man i lägre klass har samma regler som idag dvs. 
domaren läser hundens markering och föraren ska inta låg ställning för att 
markeringen ska räknas. I högre klass bör föraren kunna peka ut riktning och i 
elitklass bör föraren kunna se om det är en vind- eller ljudmarkering.  
 
I materialdelen (s.54 i nuvarande regelboken) kan ”tjänstetecken” tas bort då det 
kan förvirra för arrangörer (används inte i nuvarande tävlingsformen för 
patrullhundar). 
 
När det gäller bedömningen av momentet ”patrullering” ska stor vikt läggas vid 
markeringar, metodik och tempo. Det kan finnas behov av att förtydliga vad som 
menas med metodik (hur  ekipaget har genomfört patrulleringen)så att domarna 
tittar och bedömer samma saker. Även här kan en uppdelning av momentet (t.ex. 
vindmarkering, ljudmarkering, utförande av patrullering) underlätta för både den 
tävlande samt för domaren.   
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