
TÄVLINGSHUNDSPORT

Regler

ALLMÄNT

Hunden ska på tävlingsdagen vara minst 15 månader gammal.

Dräktiga  eller  diande  tikar  får  inte  tävla  i  THS,  löptikar  startar  sist  i  alla 

discipliner.

Deltagande  hunds  förare  skall  av  försäkringsskäl  vara  medlem  i  till  SKK 

ansluten länsklubb, specialklubb eller ungdomsförbund.

Alla deltagare förväntas vara kvar till prisutdelningen.

Endast halsband av icke-stryptyp är tillåtna. Kopplet ska medföras under hela 

tävlingen, vid tillfällen där hunden visas fritt ska kopplet stoppas i fickan eller 

bäras runt kroppen. Sele är tillåtit i terränglöpning.

Dubbskor måste ha minst 12 dubbar, spikes och skruvdubbar är inte tillåtna.

Diskvalifikation:

Oacceptabelt beteende från hund eller förare leder till diskvalifikation. 

Påverkas hundens naturliga rörelsemönster i löpdisciplinerna genom förarens 

koppelhantering diskvalificeras ekipaget.

En hund som har  lämnat  tävlingsplanen  ska  inkallas.  Kommer  den inte  på 

tredje inkallningssignalen diskvalificeras ekipaget.

En förare som under ett lopp medvetet rör hunden för att påverka den, t ex 

buttar den ur vägen eller tar tag i den, diskvalificeras.

Två tjuvstarter i fyrkamp leder till diskvalifikation.

Klasserna  kan  delas  in  i  kvinnor  och  män.  Följande  åldersklasser  kan 

arrangeras:

Öppen: Alla förare.

Yngsta: Förare upp till 14 år.

Ungdomar: Förare 15 till 19 år.

Aktiva: Förare 20 till 35 år.

Åldersklass A: Förare 36 till 50 år.

Åldersklass B: Förare  51 till 60 år.

Seniorer: Förare som är äldre än 61 år.
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Springer  hunden  eller  föraren  förbi  startporten  räknas  det  som  tjuvstart. 

Ekipaget startar om och får en straffsekund för tjuvstarten. I fyrkampen är bara 

en  tjuvstart  tillåtit,  vid  andra  tjuvstarten  diskvalificeras  ekipaget.  Springer 

hunden eller föraren förbi målporten måste den tas om.

MOTIONSSPORT
Motionssporten  ska  underlätta  för  nybörjare  att  komma  in  i  hundsport  på 

tävlingsnivå. Tävlingsarter:

Hinderbana

Trekamp

Shorty

KO-Cup

TREKAMP
Trekampen  består  av  de  tre  löpdisciplinerna  häcklöpning,  slalom  och 

hinderbana vars poäng räknas ihop.

Poängberäkning:

Utgångspoängen löpdiscipliner (255 p)

+ evt bonuspoäng för okopplad hund i häcklöpning (10 p)

+ evt bonuspoäng för okopplad hund i slalom (5 p)

- tiderna från löpdisciplinerna

- felpoäng

= Totalpoängen

Ekipaget  med de högsta  poängen vinner  klassen.  Har  två  ekipaget  samma 

poäng delas placeringen och nästföljande placering utgår.

Häcklöpning:

På en 60 m lång sträcka ska ekipaget ta sig över fyra häckar som är 30 cm 

höga och 2 m breda, se schemat. Hunden springer till vänster om föraren, med 

huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Varje häck består av två 

koner och en bom som löst ligger ovanpå konerna.

Hund och förare ställer upp sig i startområdet. Efter klartecken från domaren 

startar  ekipaget  och  absolverar  häcklöpningen,  vändpinnen  ska  rundas 

medsols.  Häcklöpningen  utförs  i  en  omgång  och  körs  med  kopplad  eller 

okopplad hund.
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Tidtagningen  sätts  igång  när  första  partnern  (hund  eller  förare)  passerar 

startporten  och  stoppas  när  sista  partnern  passerar  målporten.  En  sekund 

motsvarar en poäng. Felpoängen läggs på tiden.

Poäng:

10 bonuspoäng när hunden visas okopplat.

Hunden springer under bommen: 4 felpoäng

Bom som rivas av hund eller förare: 2 felpoäng.

Hunden springer före eller efter när föraren passerar en häck: 2 felpoäng.

Hund eller förare missar vändpinnen: 10 felpoäng.
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Schema häcklöpning:
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Slalom

Hund och förare springer tillsammans en 55 m lång zigzagbana som består av 

start- och målport samt 5 banportar (se schemat). Start- och målporten är 200 

cm bredda, banportarna 140 cm. Portpinnarna ska vara böjbara och minst 180 

cm höga.

Hund och förare ställer upp sig i startområdet. Efter klartecken från domaren 

startar  ekipaget  absolverar  ekipaget  slalombanan.  Slalomen  körs  i  två 

omgångar och utförs med kopplad eller okopplad hund.

Tidtagningen  sätts  igång  när  första  partnern  (hund  eller  förare)  passerar 

startporten  och  stoppas  när  sista  partnern  passerar  målporten.  En  sekund 

motsvarar en poäng. Felpoängen läggs på tiden.

Poäng:

5 bonuspoäng när hunden visas okopplat.

Hund eller förare missar en port: 4 felpoäng.
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Schema slalom:
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Hinderbana:

På en 75 m lång sträcka ska hunden ta sig över åtta hinder:

• Hopphinder

• A-hinder

• Tunnel

• Balansbom

• Tunna

• Ring

• Oxer

• Hopphinder

Avstånden mellan hindren ska vara jämna (minst 5 m).

Hund och förare ställer upp sig i startområdet. Efter klartecken från domaren 

startar  ekipaget,  hunden  absolverar  banan  och  föraren  springer  bredvid. 

Hunden springer till vänster om föraren.

Häcklöpningen utförs i två omgångar och körs alltid med okopplad hund.

Tidtagningen  sätts  igång  när  första  partnern  (hund  eller  förare)  passerar 

startporten  och  stoppas  när  sista  partnern  passerar  målporten.  En  sekund 

motsvarar en poäng. Felpoängen läggs på tiden.

Poäng:

Hunden springer förbi ett hinder: 4 felpoäng.

Hunden hoppar upp på balansen från sidan: 4 felpoäng.

Hunden hoppar ner från balansen till sidan: 2 felpoäng.

Hunden springer under bommen: 2 felpoäng

Bom som rivas: 1 felpoäng.

Hunden får ta stöd på tunnan och hopphindren (skulle de ramla innebär detta 

inga felpoäng).
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Schema hinderbana:
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