Nyheter inom IGP
2020 inför SBK flera nya provformer inom IGP. Förutom den helt nya
uppletandegrenen (StPr) införs även en ny klass inom FH-spåren som heter
IFH-V, och den blir ett krav för att få starta IFH-1.
Det blir nu också tillåtet att arrangera prov i enskilda delar av IGP (A-B-C).
Enda begränsningen är att skyddsprov (SPr) bara får arrangeras om någon
ytterligare klass arrangeras vid samma prov.
SBK kommer inom kort att meddela hur klubbarna kan ansöka om att få
arrangera dessa nya provformer.

StPr
SKK har nu godkänt StPr som står för tyskans ”Stöberprüfung”, som en officiell gren
inom SBK. StPr är ett uppletandeprov och består av tre klasser med varierande
svårighetsgrad. För att få starta i StPr-1,krävs som inom alla IGP-grenar ett godkänt
BH/VT (behörighetsprov). För att erhålla utbildningstecken och kunna starta i nästa
klass krävs lägst tillfredsställande betyg med 70 poäng.
Vi hoppas att intresset att arrangera dessa uppletandeprov blir stort. Erfarenheter
från Danmark som haft grenen sedan 2019, visar att den stadigt växer i popularitet.
Nu pågår inom SBK UG IGP arbete med att snarast ta fram utbildningsplaner för
domare och provledare.
StPr går till så att man märker upp en terrängruta och markerar varje hörn med t.ex.
en flagga. Man märker också upp en tänkt mittlinje där föraren får röra sig.
Underlaget kan variera men svårighetsgraden bör öka i klasserna. Såväl fält så som
skog är tillåtet att utnyttja. Därefter vallas rutan av flera personer (t.ex. deltagarna)
och hund.
Domaren lägger utom synhåll för förare och hund ut föremålen inom rutan, varefter
ekipaget anmäler sig och ställer upp vid mitten på baslinjen i höjd med den tänkta
mittlinjen. Hunden kopplas där loss och kommenderas att påbörja uppletandet.
Hunden får styras med både handtecken och röst, och även kallas åter om den
lämnar rutan. Hundföraren får endast röra sig på den tänkta mittlinjen, och ska låta
hunden arbeta utan att kalla in den till grundställning. Ett systematiskt intensivt
letande enligt förarens dirigerande premieras.

När hunden finner ett föremål ska den passivt påvisa detta genom att ligga, sitta eller
stå. Det vanliga är liggande markering, och föremålet ska för högsta betyg ligga nära
framtassarna på hunden. Hunden får inte vidröra föremålen. När hunden påvisat går
föraren fram till hunden, tar upp föremålet och visar detta för domaren. Därefter tas
hunden under fritt följ tillbaka till den tänkta mittlinjen varefter uppletandet fortsätter till
dess förhoppningsvis alla föremål är funna. Efter sista föremålet anmäler sig
hundföraren med hunden vid sin sida och visar upp de funna föremålen.
Klass
1

Ruta
baslinje x längd
20 x 30 m

2

20 x 40 m

3

30 x 50 m

Föremål
2 föremål tillhörande föraren
Storlek: 10 x 3 x 1 cm
Samma material är tillåtet
Ett föremål till vänster och ett till höger
4 främmande föremål
Storlek: 10 x 3 x 1 cm
Olika material på föremålen
Två föremål till vänster och två till höger
5 främmande föremål
Storlek: 5 x 3 x 1 cm
Olika material på föremålen
Placeras ut på lämpliga ställen

Poäng

Tid

20/21

10
min

10/10/10/11

12
min

8/8/8/8/9

15
min

IFH-V
Det införs även en ny spårklass som benämns IFH-V. För att få starta i IFH-V krävs
godkänt BH/VT. Spåret är ett 600 steg långt förarspår, med tre (egna) föremål.
Spåret ska omfatta fem sträckor, tre räta vinklar och en spetsvinkel, och liggetiden
ska vara minst 90 minuter. IFH-V är ett krav för att få starta i IFH-1.

Tilläggsklasser
Hundföraren får välja vilken nivå (1–3) provet ska genomföras på, oavsett tidigare
uppnådd nivå, och för att få starta i någon av klasserna krävs godkänt BH/VT.
Utbildningstecken (AKZ) erhålls inte.
FPr 1–3 omfattas av avd-A (spår) enligt IGP 1–3.
UPr 1–3 omfattas av avd-B (lydnad) enligt IGP 1–3.
SPr 1–3 omfattas av avd-C (skydd) enligt IGP 1–3
GPr 1–3 omfattas av avd-B och avd-C enligt IGP 1–3.
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