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Anvisningar för sökhundsfigurant  

Allmänt  

Det är mycket viktigt att sökhundsfiguranter som tjänstgör vid bruksprov är väl 

informerade och tränade för sin uppgift. Detta för att  

• få proven så likvärdiga som möjligt för samtliga deltagande hundar  

• veta hur man agerar vid vanligt uppkomna situationer  

• undvika missförstånd  

• undvika obehag för figuranten och i värsta fall skador  

Figurant bör medverka vid uppläggning av sökruta, då det är väsentligt att samtliga 

figuranter är väl förtrogna med hela rutans beskaffenhet och utseende. Detta kan i viss 

mån uppnås vid vallning om inte alla figuranter medverkat vid uppläggningen.  

Figuranten har att noga lyssna på tävlingsledarens instruktioner och ställa frågor om 

oklarheter råder.  

Anvisningar för figurant vid sökhundstävling  

• Figurant vid bruksprov måste koppla bort eventuella beteenden som tillägnats under 

tjänstgöring som träningsfigurant.  

• Förbered dig noga, kolla igenom regler och anvisningar före provet.  

• Lyssna noga på instruktioner.  

• Klä dig rätt, det är mycket viktigt att du har rätt utrustning så att du kan ha det 

bekvämt och kan vara stilla under provet.  

• Myggolja kan vara ett måste, liksom ett liggunderlag.  

• Tänk på att alltid ta olika vägar in till ”legan” för att förhindra spårningsmöjlighet för 

hunden.  

• Sitt/ligg helt tyst och stilla tills du blir beordrad att resa dig eller komma fram antingen 

av domare eller tävlingsledare, inga egna initiativ i dessa sammanhang. Ta med ev. 

liggunderlag ut på stigen.  

• Tänk på att det kan vara fler hundar i rad som inte hittar dig, vilket medför att du kan 

få ligga mycket lång tid innan det händer något.  



• När hunden funnit dig, titta inte på den, det kan vara provocerande för vissa hundar. 

Var ändå observant på vad den företar sig, då domarna kan komma att fråga vad den 

gjort.  

• Det kan vara bra att skydda öronen med lite bomull eller se till att hålla för med 

händerna. En del skallmarkerande hundar kan komma att stå väldigt nära med ihållande 

skallgivning, vilket kan vara både irriterande och skadligt.  

• Vad än hunden kan hitta på ska du förhålla dig helt passiv. 

• När domaren eller tävlingsledaren säger till att du ska komma fram så gör detta så snabbt 

som möjligt, följ hundförarens anvisningar om hur du ska ta dig till stigen.  

• På stigen ska du hålla dig tätt intill tävlingsledaren och vara tyst och passiv. 


