
       

 

 

 

 

SPORLÆGGERANVISNING TIL  

DVÆRGSCHNAUZERKLUBBENS SPORPRØVER I KANINSLÆB 

 

 

 

Sporlæggeranvisningen er et tillæg til det øvrige regelsæt vedrørende prøverne, og kan 

derfor ikke anvendes alene, men kræver kendskab til de øvrige regler. 

Sporenes opbygning generelt 

Der udlægges et slæb pr. deltagende hund. Afstanden mellem de enkelte spor skal være 

mindst 100m. 

Slæbet markeres i nødvendigt omfang, dog således at markeringerne er usynlige for 

hundeføreren. Slæbet lægges sådan, at udlæggerens fod distraherer/støtter hunden mindst 

muligt. 

Prøven arrangeres i varieret terræn, det vil sige at skov og marker kan bruges som terræn. 

Der skal så vidt muligt være ens vilkår for alle den pågældende dag. 

Dommer skal kunne have overblik over området hvori sporet er udlagt. Sporet udlægges så 

det så vidt muligt ikke er synligt i terrænet samt således at stier, grusvej, traktorspor, 

grøfter, vandløb mv. passeres altid direkte på tværs. 
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Anlægsklasse 400 m: 

 2 knæk på 90 grader. 

 Liggetiden skal være minimum 30min, dog maximalt 2 timer. 

 De første 50m af sporet skal være ligeud uden knæk. 

 Stifinderen angiver ved starten sporets startsted og retningen for hundeføreren. 

  

Åbenklasse 1000 m: 

 4 knæk på 90 grader. 

 Liggetiden skal være minimum 30min, dog maximalt 2 timer. 

 De første 50m af sporet skal være ligeud uden knæk. 

 Sporet gradueres i sværhedsgrad fra 1. til 2. og 2. til 3. gang en hund prøves: 

o Sværhedsgrad 1: 

 Stifinderen angiver ved starten sporets startsted og retningen for 

hundeføreren. 

o Sværhedsgrad 2: 

 Startstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 

m. (kassen). 

o Sværhedsgrad 3: 

 Startstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 

m. (kassen). 

 I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, 

laves en tilbagegang på ca. 20 m. (wiedergang). Kaninen slæbes både 

frem og tilbage i wiedergangen. Det må ud fra terrænet afgøres i hvilket 

knæk tilbagegangen skal være. Placeringen bør så vidt mulig ikke være i 

samme knæk på samtlige spor på prøven. Er der fra sidste knæk til 

sporets afslutning 100m eller derunder må tilbagegangen ikke være i 

sidste knæk. 

  

Eliteklasse 1200 m: 

 4 knæk på 90 grader. 

 Liggetiden skal være minimum 60min, dog maximalt 2 timer. 

 De første 50m af sporet skal være ligeud uden knæk. 

 Startstedet markeres ikke, men der anvises et område på ca. 20 m x 20 m. (kassen) 

 I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en 

tilbagegang på ca. 20 m. (wiedergang). Kaninen slæbes både frem og tilbage i 

wiedergangen. Det må ud fra terrænet afgøres i hvilket knæk tilbagegangen skal være.  
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     Placeringen bør så vidt mulig ikke være i samme knæk på samtlige spor på prøven. Er  

     der fra sidste knæk til sporets afslutning 100m eller derunder må tilbagegangen ikke  

     være i sidste knæk 

 Sporet anlægges i varieret terræn, f.eks. skov til mark/åbenskov til skov. 

 Foruden ovenstående krav skal mindst ét af følgende elementer indgå: 

o Der lægges en stjerne med 4-6 ben på ca. 60m i diameter (det vil sige at et ben 

kan være fra 20-30m) ca. midt på sporet. Placeringen må så vidt mulig ikke 

være ens ved samtlige spor på en prøve. 

o Et naturligt sted på sporet udlægges der en afledning på tværs af sporet med 

schweiss, klov el. lign. 

o Der etableres et overspring på ca. 10m hvor kanin løftes fra sporet. 

Overspringet må ikke placeres i forbindelse med et af knækkene. 

o Der lægges en sløjfe i form af et 8-tal på sporet. Diameteren på de 2 cirkler i 8-

tallet skal være ca. 10m. 

o Sporet udlægges i zigzag over 40-50m for at efterligne kaniners naturlige 

bevægelsesmønster. 

o Eller lignende.       

 

     Godkendt af Dværgschnauzerklubbens bestyrelse januar 2012 
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