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Uppläggning av spårtävlingar 
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ALLMÄNT 
En spårtävling är komplicerad att lägga upp, det är många personer inblandade och risken finns 
alltid att det inträffar något oförutsett. Planera tävlingen så att man klarar situationen även om 
inte allt går som det ska. Det måste således finnas extraspår (beräkna 1 - 2 extraspår per 10 
ordinarie) och dessutom resurser för att utreda vad som hänt om till exempel en tävlande kommer 
och yrkar på omspår. Det är visserligen domarna som avgör omspår eller ej men det är arrangörens 
sak att förse domarna med beslutsunderlag. 

Försök inte att minimera funktionärsstyrkan, det är god framförhållning att jobba in nya krafter 
genom att ge dem något enklare uppdrag som till exempel mottagare. Det är bättre att det finns 
någon ledig för oförutsedda uppgifter än att det plötsligt fattas folk på vissa platser. Ett vanligt 
fel är att man underskattar behovet av mottagare, man kan inte räkna med att spårläggarna ska 
kunna sköta denna syssla förrän mot slutet av tävlingen. 

SPÅRMARKERNA 
Tävlingsledaren planerar in spåren på de aktuella spårmarkerna. Ett vanligt fel är att man 
överskattar markerna, det kan också vara en fråga om hur rutinerade spårläggarna är för att man 
ska kunna avgöra hur hårt markerna kan utnyttjas. På vissa håll i landet har igenväxningen gjort 
att användningen av markerna för spårtävlingar begränsas av svårigheten att hitta lämpliga 
upptagsrutor. Sådana går inte att hitta genom att studera en karta, de måste rekognoseras på 
plats. Ofta finns en skärm av sly och buskar närmast vägen, en kort bit in i skogen kan det mycket 
väl vara tillräckligt överskådligt. 

UPPTAGSRUTORNA OCH PÅSLÄPPSPUNKTERNA 
Om spåren utgår från rutor eller påsläppspunkter anges i reglerna och beror på klass respektive 
grupp (spårhunds- eller skyddshundsgrupp). 

Upptagsrutor och påsläppspunkter bör placeras i överskådlig terräng i anslutning till en väg så att 
man inte behöver spilla onödig tid på att gå till rutan eller punkten. Planera var föraren ska 
parkera sin bil så att den inte står i vägen. En upptagsruta läggs helst 10 - 15 m från vägen och 
alltid på ett sådant sätt att utgången inte blir "given", det vill säga föraren ska inte på grund av 
vägar och liknande kunna sluta sig till åt vilket håll spåret går ut. Kraven på spårets sträckning 
före och genom rutan anges i reglerna men man bör också tänka på att lägga det så långt in i rutan 
att domarna får se hunden arbeta innan den träffar på spåret. Tävlingsledaren och spårläggaren 
måste ha kommit överens om vid vilka punkter spårläggaren ska gå in i respektive lämna rutan, 
om det förekommer en påvisningspunkt utanför måste tävlingsledaren förstås känna till även den. 
Det är viktigt att hela rutan kan överblickas, inte endast delen fram till den tänkta 
spårsträckningen. Det får alltså inte på grund av höjdskillnader eller hinder vara så att den 
bortersta sidan av rutan är helt eller delvis dold för domare och tävlingsledare.  



 
 

Som rutmarkering används med fördel breda, randiga plastband av den typ som används vid 
avspärrningar. Det är en fördel om vitt ingår, röd-vita band brukar gå lätt att se. Tänk på att det 
finns personer med nedsatt färgseende. Ta till ordentliga remsor i varje hörn, gärna 1,5 - 2 m. Tänk 
också på att ljusförhållandena kan vara radikalt annorlunda under tävlingen än då rutorna 
markerades. En påsläppspunkt kan markeras mera diskret eller vara naturlig, den behöver ju inte 
kunna ses på långt håll.  

Det underlättar tävlingsuppläggningen i det långa loppet om man kan ha "fasta" rutor men där 
såväl utgången som spårets fortsatta sträckning kan varieras. Lägg alltså gärna ner lite tid på att 
hitta bra rutor, det betalar sig i framtiden. 

Reglerna anger hur mycket av spåret efter en påsläppspunkt som domarna ska kunna följa. Oftast 
fungerar det bra att låta spåret gå ut i stort sett parallellt med vägen men vika av något från 
denna. Då kan domarna följa hundens arbete medan de förflyttar sig längs vägen. I mycket 
överskådlig terräng kan spåret också gå ut vinkelrätt mot vägen. Man bör dock så långt som 
möjligt undvika att domarna måste följa efter ekipaget i terrängen. Om så sker ska de vara en bit 
vid sidan av spåret, inte klampa runt i det eftersom föraren vid en tappt kan ha rätt att gå tillbaka 
till påsläppspunkten igen.   

 

SPÅREN 
Eftersträva alltid U-spår eftersom det ger en del klara fördelar: 

- korta transporter tillbaka av spårläggare och tävlande 

- mindre risk att en förare kommer in på annat spår vid avvikelse från det egna spåret 

- lätt att använda samma område för olika klasser, det är bara att gena någonstans om spåret ska 
göras kortare. 

Spårets sträckning bör anpassas efter terrängen på så sätt att man följer "ledstänger" 
(långsträckta höjder, bäckar, skogsbryn etcetera) och går mot "uppfångare" (grov 
kompassriktning vinkelrätt mot bred terrängformation av samma typ som "ledstängerna"). 

Ta reda på och respektera de minimiavstånd mellan apporter, vinklar, ruta, spår, återgång med 
mera som anges i reglerna. Spetsiga vinklar förekommer endast i elitklass och bör då vara 30 - 40 
grader. Apporternas lägen bör planeras in i förväg så slipper spårläggaren fundera över det vid 
utläggningen. Det är dessutom framför allt i lägre klass så tätt mellan apporterna att det är lätt 
att få apporter kvar på slutet om man inte tänker efter före. Slutapporten bör läggas i närheten av 
en väg eller dylikt (ej närmare än 25 - 30 m) på så sätt att föraren ser vägen och mottagaren ser 
föraren och hunden. Det finns inget som säger att apporterna ska fördelas jämnt över 
spårsträckningen. Tvärtom kan det vara mera utslagsgivande om några apporter placeras ganska 
tätt medan det är längre sträckor mellan andra.    

Anpassa spårläggaren efter spåret: för en rutinerad spårläggare kan det räcka med att få veta var 
gränserna till omkringliggande spår går för att ett spår av önskad längd i svårorienterad terräng 
ska kunna tas ut, den ovane spårläggaren bör få ett lätt spår som ändå ritas in på kartan. Om 
spårläggaren är helt färsk så bör någon mera rutinerad person följa med åtminstone en gång runt 
hela spåret och påvisa de riktmärken som kan användas. 

Snitslar (lämpligen papperssnitslar av den typ som används i skogsbruket) kan användas, främst 
som arbetsmaterial som plockas bort efterhand som spårläggaren lär sig spåret. Det finns flera 
nackdelar med att spårläggaren är beroende av snitsling på tävlingsdagen: 

- det tar tid att plocka ner snitslarna 

- det kan finnas annan likartad snitsling i terrängen (för exempelvis skogsbruk, hör efter med 
markägaren) 



 
 

- någon obehörig kan ha plockat ner snitslar på kortare eller längre sträcka 

- det finns risk att tävlande avsiktligt eller oavsiktligt får syn på snitslingen före tävlingen 

- vid tävling flera dagar i rad måste snitsling göras på nytt. 

 

SPÅRLÄGGARNA 
Spårläggarna är en oerhört viktig resurs, de avgör till stor del hur arbetsamt det blir att lägga upp 
tävlingen. Det är en klar fördel om duktiga spårläggare kan utnyttjas av flera olika klubbar. 
Spårläggare som fungerar med ett minimum av instruktion och som är flexibla vad gäller olika 
spårsträckningar är en stor tillgång. Dock finns det anledning att vara tacksam mot alla som 
ställer upp, även om de kanske kräver en större insats från tävlingsledarens sida i början. En 
lagom blandning av rutinerade, mera självgående spårläggare och nya personer som skolas in är 
att föredra. Då avlastas tävlingsledaren samtidigt som det fylls på med nya krafter.  

Det absolut bästa är om spårläggarna kan gå sina spår med hjälp av riktmärken i terrängen. Detta 
gäller även om GPS användes då det instrumentet (som annan elektronik) inte är 100% 
tillförlitligt. 

Ett minimi-krav är att spårläggaren går spåret en gång före tävlingen. Det gäller då en rutinerad 
spårläggare som bara behöver få bekräftat att det inte finns andra hinder i terrängen än vad 
kartan redovisar eller att det inte förändrats något sedan senast. Den mindre rutinerade 
spårläggaren behöver oftast gå spåret ett flertal gånger innan det fungerar säkert. Hellre en gång 
för mycket än en gång för lite och se till att spårläggaren inte är rädd för att be om hjälp! 

 

APPORTERNA 
Apporterna märks upp enligt bestämmelserna och läggs sedan lämpligen i små plastpåsar märkta 
med spårnumret. Vid märkningen av apporterna är en stämpel med 8 - 9 mm höga siffror och 11 - 
12 sifferpositioner till stor hjälp. Dels går märkningen fortare, dels blir den tillförlitligare eftersom 
risken för skrivfel elimineras. Trävita apporter är iögonenfallande i nästan all terräng. För att göra 
dem mera anpassade till markens färger kan man låta dem åldras utomhus, vilket tar ganska lång 
tid, eller "snabbåldra" dem genom att lägga dem i svag betslösning eller lervatten och sedan låta 
dem torka. 

 

KARTA, KOMPASS OCH GPS 
Karta måste alltid finnas, i sämsta fall 50-tusendelen, i bästa fall en orienteringskarta i skala 10-, 
15- eller 20-tusendel (kolla skalan!). Notera kartans utgivnings- och/eller revideringsår, den kan 
vara inaktuell i vissa delar. Lita i så fall mest till höjdkurvorna, de förändras knappast vilket dock 
kan vara fallet med exempelvis stiga och hyggen. Stenar och liknande som finns utsatta på kartan 
flyttar sig inte heller men är ändå osäkra riktmärken eftersom kartan endast redovisar en 
delmängd. 

Kompass är också ett så gott som oumbärligt hjälpmedel för såväl tävlingsledare som spårläggare. 
Välj en modern kompass, gärna med utbytbara längdskalor. Längdskalorna kan användas då man 
mäter ut ett spår på kartan. 

GPS är ett utomordentligt hjälpmedel vid uppläggning och genomförande av spårtävlingar. Det 
gör dock inte vem som helst till en duglig spårläggare utan fungerar bäst i händerna på dem som 
skulle ha klarat sig utan GPS men som med hjälp av den får en mycket enklare uppgift. En GPS 
är mycket användbar när det gäller att avgöra om spåren håller korrekt längd, räkna dock med att 



 
 

den ger ett ungefärligt värde som kan vara lite kortare (5 - 10%) än den verkliga längden. Detta 
beror på att en GPS räknar längden som summan av avstånden mellan ett antal punkter, 
spårläggarens verkliga väg blir alltid lite längre. Kuperingen kan också spela en liten roll på 
samma sätt som då man mäter ut ett spår på en karta. Tiden det tar att lägga ut ett spår i normal 
takt är förstås också intressant, om det tar för lång tid kan det vara felmätt eller ligga i alltför 
svårforcerad terräng. Ett riktvärde är att det i terrängen ska ta ungefär 7 minuter per 500 meter. 
Gör stickprov genom att mäta med mäthjul (den exaktaste metoden) för att få en uppfattning om 
de andra metodernas noggrannhet. GPS kan också med fördel användas som 
navigeringshjälpmedel vid utläggandet av spåret. 

 

UTLÄGGNINGEN AV SPÅRET 
Om det är tid över före utgången, ställ bilen vid slutet och gå till rutan eller påsläppspunkten i 
stället för tvärtom. 

Kolla alltid före utgång: 

- finns kompass, eventuell GPS och aktuell karta/spårskiss med? 

- är utläggningstiden rätt uppfattad? 

- är det rätt apporter: spårnummer, antal? 

Ta före utgången upp första apporten och håll den i handen (inga handskar!), tillslut sedan 
plastpåsen eller väskan för att inte tappa några apporter ens vid ett fall. Om det är fråga om en 
upptagsruta så gå sedan den erforderliga sträckan före rutan, in i rutan och ut ur rutan vid 
överenskomna punkter, förbi eventuell påvisningspunkt och vidare på spåret. Håll koll på 
spårskissen och terrängen. Då en apport lagts ned (inte gömts men heller inte framhävts speciellt) 
tas nästa upp varefter påsen/väskan tillsluts på nytt. Apporten hålles sedan i den bara handen tills 
den läggs ned, och detta sker utan att spårläggaren stannar upp. 

Glöm inte att vid vägen markera spårslutets läge med en snitsel eller dylikt om så 
överenskommits. 

 

TIDSSCHEMA 
En spårtävling är komplicerad att tidsplanera, det gäller ju inte bara att släppa på hundarna i rätt 
tid utan varje enskild funktionär (spårläggare, mottagare, utplacerare av de tävlande) måste ha 
ett fungerande tidsschema. 

För spårläggarna kan man alltså räkna med att det tar cirka 7 minuter per 500 meter spår, till 
detta kommer sedan förflyttning från bil till ruta/påsläppspunkt eller slutapport till bil samt 
körtid mellan spåren. Stressa inte spårläggarna utan ta till lite marginal. 

För mottagarna måste man räkna med att det kan dröja tiden ut innan redovisning sker, 
påsläppet kan dessutom ha blivit fördröjt. Mottagaren behöver inte vara på plats omedelbart efter 
påsläppet men bör för att irritation ska undvikas infinna sig gott och väl innan den tidpunkt då 
hunden normalt beräknas ha gått runt spåret. Om man inte har ett fungerande system för att 
meddela mottagaren när hunden släpptes på så måste mottagaren stanna minst 10 minuter över 
den planerade tiden. Sedan tillkommer även här körtid mellan de olika platserna. Det är rationellt 
att ha flera spårslut i närheten av varandra så att de kan bevakas av samma mottagare. Det gäller 
då att veta vilket spår som är mest tidskritiskt för att koncentrera sig på detta. Så länge ett spår 
håller sig inom max-tiden spelar någon minut hit eller dit ingen roll men om det ligger precis på 
gränsen krävs att mottagaren är extra uppmärksam. 



 
 

När det gäller tiden mellan de olika påsläppen så är en tumregel att det i genomsnitt tar 5 minuter 
vid varje ruta eller påsläppspunkt, under förutsättning att den ligger i omedelbar närhet av väg 
där domarnas bil ställs. Sedan tillkommer tid för körning i inte alltför uppdrivet tempo. Man kan 
med fördel lägga in ett längre mellanrum efter 8 - 10 spår, om man ligger efter tidsschemat då så 
kör man bara vidare och kan på så sätt komma i fas igen, om allt gått perfekt kan man ta en 
snabbfika eller ta hand om eventuell redovisning som skett. 

I de fall spåråldern anges som ett intervall så ger det förstås störst flexibilitet att försöka hålla sig i 
mitten av intervallet. Då innebär inte en liten förskjutning i tidsschemat att spåren blir för färska 
eller för gamla.   

Vad gäller extraspåren så kan man lägga ut det första i vilket fall som helst, de följande kan läggas 
ut allt eftersom behov uppstår. I de fall hundarna bedöms i spårupptag i ruta så kvarstår det 
betyget även om hunden senare under spåret skulle råka ut för något som motiverar omspår. 
Omspåret kan då släppas på som direktpåsläpp utan att domarna är närvarande och tidsmässigt 
parallellt med de ordinarie spåren.  

 

DAGEN FÖRE TÄVLINGEN 
Om inte rutorna eller påsläppspunkterna är markerade tidigare så måste det göras nu. Om de satts 
upp tidigare så åk gärna en runda och kolla att allting är OK. Sätt upp tydliga nummerskyltar vid 
varje spår, det underlättar och upplyser dessutom föraren om vilket spårnummer som gäller. 

 

TÄVLINGSDAGEN 
Kolla att alla spårläggare och mottagare är på plats och att spårläggarna fått sina apporter. Se till 
att alla inblandade har samma tid på sina klockor, detta är mycket viktigt speciellt mellan den 
som släpper på spåren och dem som tar emot redovisningarna. GPS:er och moderna mobiltelefoner 
har i allmänhet exakt tid och behöver inte synkroniseras.  

Samlingsplatsen för de tävlande bör helst ligga i nära anslutning till spårmarkerna. Välj gärna 
någon bensinstation eller dylikt invid en större väg så att det inte är problem att hitta. Detta 
gäller även om tävlingen delas i flera grupper, dela då ut en karta till samlingsplatsen så slipper 
man hålla ihop en grupp bilar i kanske flera mil. Spårlottningen sker sedan vid samlingsplatsen. 
Om den första samlingen skett vid spårmarkerna så kan man behöva ett par kartor över vägen 
tillbaka till klubbområdet att dela ut till dem som inte känner till den. 

Då spårlottningen är klar kan utplaceringen av de tävlande börja. Det är en stor fördel att placera 
ut ekipagen i förväg, man tjänar en hel del tid vid varje påsläpp. Den som placerar ut kan sedan 
vara ledig för andra uppgifter som till exempel utredning om omspår. Tidsschemat för 
utplaceringen måste givetvis anpassas så att spårläggaren gott och väl hunnit tillbaka från 
utläggningen av spåret innan den tävlande placeras ut. Det är viktigt att tänka på att lottningen 
inte handlar om vilka spårnummer hundarna ska ha utan i vilken ordning de ska starta. Om 
exempelvis spår nummer 2 måste utgå av någon anledning så kommer lottnummer 2 att släppas 
på spår 3 och så vidare.  

 

PÅSLÄPPET 
Då domare och tävlingsledare kommer till rutan eller påsläppspunkten bör den tävlande vara klar 
med utläggning av lina och andra förberedelser (upplys om detta vid lottningen). Man visar sedan 
den tävlande rutmarkeringarna (och varifrån hunden ska skickas in i rutan) eller 
påsläppspunkten. Om spårets utgångsriktning ska anges görs detta lämpligen genom att visa med 
armen och gärna låta den tävlande gå fram till påsläppspunkten i samma riktning som spåret går 



 
 

ut. Det får inte finnas markeringar på spåret för att visa utgångsriktningen. Upplys om att 
redovisningen sker i omedelbar anslutning till slutapporten samt om vart den tävlande ska bege 
sig efter att redovisning skett. Ta också som en god vana att upplysa om apporternas märkning, 
detta kan vara helt nödvändigt om det blivit något trassel så att spårnumren inte stämmer med 
lottnumren. Se till att domare och tävlingsledare är redo att släppa på hunden då de kommer fram 
till spåret. Det finns ingen anledning att stå och räkna sekunder eller enstaka minuter kvar till 
påsläpp, spårets ålder är ungefärligt angiven.   

Upptagstiden räknas från då föraren skickar in hunden i rutan. Starttiden på spåret tas då 
ekipaget släpps iväg på spåret, antingen ur rutan eller från påsläppspunkten (eventuellt vid 
påvisningspunkt utanför rutan). Åtgärd om föraren lämnar rutan "fel" (hunden är inte på det 
utlagda spåret) anges i reglerna. Tänk på att det finns en del osäkerhetsfaktorer när det gäller att 
avgöra om hunden är på det utlagda spåret. Spårläggaren kanske inte gått exakt där 
tävlingsledaren tror, det är ett annat perspektiv för tävlingsledaren än för spårläggaren och, sist 
men inte minst, spåret är ett vindarbete där vittringen kan förflytta sig från där spårläggaren satt 
sina fötter. Om hunden går ut i spårets riktning (eller bakspårsriktning) och i närheten av spåret 
är det bästa att betrakta det som att den är på spåret. 

Det är viktigt att tävlingsledaren uppträder på samma sätt då ekipaget håller på att lämna rutan, 
oavsett om det beror på framspår, bakspår eller att ekipaget kommer utanför rutan ändå. Det 
ideala uppträdandet från tävlingsledaren är att gå med längs baslinjen för att ha exakt koll på när 
föraren passerar mellan de två hörnmarkeringarna för den aktuella sidan. Se till att det finns fri 
sikt mellan dessa så att tävlingsledaren kan ha dem som ensmärken, då går det att avgöra exakt 
när föraren lämnar rutan. Om ekipaget lämnar rutan via bortre linjen finns inte denna möjlighet 
utan man är beroende av att rutan ändå är så överskådlig att det går att avgöra när föraren kliver 
ut ur rutan.      

Undvik att stå och peka för domarna hur spåret går ut, visa en skiss eller, ännu hellre, säg bara 
"Höger" eller "Vänster". Kanske behövs inte det heller, det visar sig ju sedan om hunden går rätt 
eller inte. 

 

REDOVISNING 
I anslutning till varje spårslut ska finnas en mottagare. Denna måste veta var spåret slutar, 
lämpligen används någon diskret snitsel som spårläggaren sätter upp vid vägen efter utläggningen. 
Mottagaren antecknar tiden då föraren tar slutföremålet samt tar hand om de redovisade 
apporterna. I samband med detta kollas spårnummer och datumstämpel på apporterna, dessa 
sparas sedan så att domarna kan besiktiga dem. Låt föraren kvittera tid och antal apporter. 
Planera in hur de redovisade apporterna sedan ska lämnas vidare till domarna. 

 

INNAN SPÅRMARKERNA LÄMNAS 
Domarna bör inte lämna spårmarkerna förrän all redovisning skett eller tiden gått ut för samtliga 
spår. Det kan ju konstateras tekniska fel eller yrkas på omspår och domarna måste då vara 
närvarande för att dels kunna bilda sig en uppfattning om det inträffade, dels bedöma ett 
eventuellt nytt påsläpp. Det är en styggelse med domare som åker till klubbområdet omedelbart 
efter sista påsläpp, speciellt om det är långt mellan spårmarkerna och klubbområdet. 

Lämna inte spårmarkerna innan alla förare återfunnits (eller man kunnat konstatera att de 
avvikit). Det kan ju ha inträffat en olyckshändelse på spåret där föraren blivit skadad. Någon eller 
några bör således försöka återfinna föraren. 

 



 
 

ÅTGÄRDER EFTER TÄVLING 
Plocka bort alla markeringar, nummerskyltar med mera så snart som möjligt efter tävlingen. 
Apporterna är ju datummärkta och dessutom av "naturnära" material och kan således lämnas 
kvar i markerna om de inte hittats av hundarna. Möjligen kan det finnas anledning att plocka in 
missade slutföremål, dessa är ju i allmänhet lätt tillgängliga.  

 

PROBLEM SOM MÅSTE LÖSAS 
Det finns vissa problem i samband med spårtävlingar som man måste ha lösningar på. Ett sådant 
problem är hur den som släpper på ekipaget ska veta att spåret är korrekt utlagt (det har hänt att 
hundar skickats ut i en ruta eller släppts på vid en punkt där det över huvud taget inte funnits 
något spår!). Ett annat problem är hur mottagaren ska veta när bevakningen av spårslutet kan 
släppas (om mottagaren är med vid påsläppet så är det inget problem, tiderna tas då också 
lämpligen på dennas klocka). Vilka lösningar man väljer på problemen spelar ingen roll bara de 
fungerar. Nu för tiden gör tekniken det i allmänhet enkelt, man använder mobiltelefoner för att 
kommunicera. Men det gäller att i förväg kolla mottagningen ute i markerna, är den otillförlitlig 
får man välja en lågteknologisk lösning (exempelvis kommunicera via meddelanden på 
nummerskyltarna vid spåren). Om man använder mobiltelefoner är det en fördel om någon annan 
än den som släpper på spåren tar emot den stora mängden samtal eller SMS, för att sedan föra 
informationen vidare vid lämpligt tillfälle. Om det inte finns någon sådan person tillgänglig är 
kommunikation via SMS att föredra, de kan då avläsas vid tidpunkter då tävlingsledaren inte är 
upptagen med annat. Det är viktigt att det sker en bekräftelse på att ett spår är korrekt utlagt, 
det går inte att förutsätta detta bara för att spårläggaren inte hörts av.   



 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exempel på blankett: 
 
 
Spår nr 

              
    Utläggning, kl.......................................  
 
      

 
...................................................................................................................................... 
 
 
Påsläpp kl: .....................................................Redovisning kl: ........................... 
 
 
 Redovisade föremål: ....................................Förarens signum: ........................ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 


