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Bruksprov

Bruksprov är ett avelsutvärderande verktyg som
visar att hunden har egenskaper som gör den träningsbar, att den kan samarbeta med sin förare,
är uthållig och kan koncenterera sig på sin uppgift
under en längre tid och utan hjälper/belöning.
Dessutom stundtals under stress och med skilda
förutsättningar såsom miljöer, störningar etc.
Text & Foto: anna persson

F liga att föra vidare till nya generationer. Bruksproven är
lera av dessa egenskaper är nedärvbara och därmed möj-

därför ett värdefullt redskap för uppfödare som strävar efter
att föda upp arbetsdugliga hundar.

Bruks

Men bruksprov är också att betrakta som en ren tävlingsform
som attraherar ett stort antal hundägare som vill arbeta och
utvecklas tillsammans med sin hund. Bruksprov arrangeras
av Svenska brukshundklubbens lokalklubbar, distrikt och rasklubbar. I skyddsprovet är endast hundar av brukshundras til�låtna, men i övriga grenar har alla hundar som är registrerade
hos SKK rätt att tävla.
Det finns fem varianter av bruksprov: spår, sök, rapport, skydd
och patrull. I samtliga ingår ett fältprov och en lydnadsdel. Det
finns fyra olika klasser, med ökande svårighetsgrad. Den lägsta nivån benämns appellklass och den högsta elitklass.

Spår: Spårhunden följer ett personspår i lina och markerar
längs spåret ett antal föremål. I elitklass är spåret 1 500 meter
långt och två timmar gammalt.

HUNDEN

Sök: Sökhunden ska söka rätt på gömda personer inom ett avgränsat område. I elitklass är tre personer gömda i ett starkt
kuperat skogsområde om 100 x 300 meter.

Rapport: Rapporthunden sänds mellan olika stationer och ska
självständigt springa mellan dessa. I elitklassen springer hunden sammanlagt över sex kilometer.
Skydd: I skyddet arrangeras angrepp där hunden ska försvara
och skydda sig och sin förare. Hunden ska också klara att följa, gripa och bevaka en figurant. I provet ingår även spår- och
sökarbete. Det krävs en speciell licens från SBK för att få delta
i skyddsarbete.

Patrull: Patrullhundar ska längs en sträcka markera gömda
personer, hitta personspår och följa ett spår. Avståndet till figuranterna samt längd och ålder på spåret blir längre ju högre
upp i klasserna man tävlar.
Lydnad: Lydnadsdelen utförs utifrån givna moment som fritt
följ, inkallning, hopp, kryp, apportering, ljudgivning, framåtsändande och platsliggning.

Historik

Bruksproven har sitt ursprung i
praktisk tjänstehundsutövning. Rapporthundens uppg
ifter härstam mar från
de militära hundar som hade till
uppgift att springa
med meddelanden mellan olika
posteringar. Även patrullhundens ursprung kom mer
från försvaret, medan
skyddshundens uppgifter härrör
från polishundarnas
arbete. Även sök- och spårarbetet
kom mer från polisiär
och militär hundtjänst.
Läs mer om bruksprov på SBK:s
hemsida:
www.brukshundklubben.se/tavlin
g-utstallning/
tavlingsgrenar/bruksprov/
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