Nye blodspor regler gjeldene fra 01.01.2019
Skrevet av Laila Nagel
Her kommer litt forklaring på de nye reglene. Reglene gjelder kun for 1 år og man har mulighet for
justeringer før de trer i kraft for 3 år fra 2020.
Blodspor og ferskspor har samme lengde og momenter som før. Ingen endringer her.
HP fra ordinære prøver er tatt bort.
Det er heller ingen endringer for godkjenning av ettersøkshund.
Hunder som har oppnådd 2x1 pr med samme fører kan ikke starte mer på bevegelige prøver
men må melde på til en ordinærprøve AK heter det nå (Åpen klasse).
Det har kommet til en ny klasse som kalles EK (Elite konkurranseklasse) og arrangeres kun som
ordinærprøve dette er en ren konkurranse klasse.

For deltakelse i EK :
ALLE hunder som har oppnådd VCH tittel er EK klassen obligatorisk d.v.s at man MÅ melde på i
EK hvis man ønsker å delta. Andre hunder kan også delta men de må ha min 1 premie fra ordinær
prøve AK
EK har en lengde på 1000 meter, minimum 12 timer nattgammelt spor.
Fluktretning i sporet er ikke kjent.
Det er 2 stk sårleie
Minimum 100m mellom hver vinkel
Det brukes samme mengde blod som i AK og på bevegelige prøver 3 dl.
Man får poeng beregning og ikke 1-2-3 premie. Poengene i hvert moment har en koffisient og man
kan max oppnå 78 poeng 45,5 poeng er minimums poengsum. Ekvipasjer med 3 egenskapspoeng
eller lavere i en eller flere av vurderingsmomentene kan ikke premieres. Dommerne kan, basert på
ekvipasjens prestasjoner dele ut fra 0 til 6 premier på hver prøve.
Anbefalt ikke flere enn 3-4 hunder pr dommer pr prøvedag.
Mulig også at EK deltakelse også skal være krav som kvalifisering til NM dette er ikke avklart.
Det har vært en del diskusjon på FB vedr det nye regelverket, bl.a at hunder med VCH tittel må
starte i EK. EK er en ren konkurranse klasse og det er mange som ikke går prøver for
konkurransens del men som en aktivitet, disse ekvipasjene tvinges til å delta i EK.
Poeng beregningen blir som følgende under da EK får poeng beregning på prøvene og ikke premie
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NB: Premieringen i EK klassen kan ikke brukes som godkjenning spor til ettersøkshund eller
Viltspor Championat da dette er et rent konkurranse spor.
Når det gjelder nye regler for å bli Viltspor Champion er disse ikke reglene ikke ferdig enda.
I skrivende stund er det registrert 30 shiba som godkjent ettersøkshund i landet. 12 Fylker er
representert.

Evnt nye endringer som kommer etter at dette har vært på trykk i avisa og som kommer før året er
omme vil bli lagt ut på klubbens fb side og hjemmeside.

