
SPORHUNDEPRØVE IPO-SPH  

over 2 dage/ SPH II over 1 dag 
 
Uddannelsesbetegnelse IPO-SPH/ SPH II Adgangsbetingelser: 
Hunden skal være fyldt 20 måneder. For deltagelse til SPH II kræves yderligere én bestået SPH I. 
Fremmedspor på mindst 1800 skridt, 8 langsider, 7 terræntilpassede knæk, 7 genstande, 1 ID- 
genstand (denne er ikke pointgivende), mindst 3 timer gammelt, mindst 2 afledningsspor. Tid for 
udarbejdelse 45 min. 
Pointfordeling: 
 
 1. dag 2. dag I alt 
Sporsøg 80 point 80 point 160 point 
Genstande 6x3 + 20 point 20 point 40 point 
I alt 100 point 100 point 200 point 
 
Almindelige bestemmelser: 
Dommeren eller den sporansvarlige bestemmer forløbet af sporet, tilpasset det til rådighed værende 
sporareal. Sporet skal de to dage lægges forskelligt. Begge spor må f.eks. ikke lægges med de 
enkelte knæk og genstande i samme afstand eller lægges med samme interval. 
For den enkelte deltager, skal begge fremmedspor lægges på 2 på hinanden følgende dage, på 
forskellige områder og af forskellige sporlæggere. Efter at sporene er lagt trækkes der ved 
konkurrencer lod om startrækkefølgen mellem deltagerne i nærværelse af dommeren eller den 
sporansvarlige. Sporlæggeren skal, før sporet lægges, fremvise sporgenstandene for dommeren eller 
den sporansvarlige. Der må kun anvendes genstande, der har været grundigt udsat (i mindst 30 
min.) for sporlæggerens fært. Startstedet er et "tænkt" felt på 20 x 20 m. Startstedets (kvadratets) 
grundlinie markeres med to stokke. Sporlæggeren går ind i startfeltet ca. midt på en af sidelinierne, 
der støder op til grundlinien. ID-genstanden, som markerer det egentlige startsted for sporet, kan 
lægges på et vilkårligt sted i startfeltet. ID-genstanden er af samme beskaffenhed og størrelse som 
de øvrige sporgenstande. Når sporlæggeren har lagt ID-genstanden, går han efter et kort ophold i 
normal gangart i den anviste retning, hvorved han krydser grundliniens modstående side. 
Langsiderne skal afpasses terrænet. Én langside skal lægges som en bue med mindst 30 m i radius. 
Buen starter og slutter med en ret vinkel. De 7 knæk skal udarbejdes under normal gang, under 
hensyntagen til terrænet. Mindst 2 af knækkene skal have spidse vinkler (30 til 60 grader). 
De forskelligartede genstande (materiale: f.eks. læder/ skind, tekstiler, træ) kan lægges på alle 
langsider i tilfældig orden. Den sidste genstand skal lægges for enden af sporet. Genstandene skal 
lægges under gang ved lægningen af sporet. Efter lægning af den sidste genstand skal sporlæggeren 
gå videre endnu nogle skridt i lige retning. Genstandene skal være 10 cm lange og 2 - 3 cm brede 
med en tykkelse på 0,5 -1 cm, og må i farve ikke adskille sig væsentlig fra terrænet. Ved kon-
kurrencer skal alle genstande forsynes med et nummer, således at nummeret på sporet er det samme 
som numrene på genstandene. Under sporlægningen skal HF og hund opholde sig ude af syne. En 
halv time før sporet skal tages, lægger en anden sporlægger et afledningsspor. Afledningssporet skal 
krydse 2 langsider med ikke under 60 grader. Aflednings-sporet må ikke krydse den første eller den 
sidste langside, eller den samme langside to gange. 
 
Under hundens arbejde må dommeren, sporlæggeren samt evt. ledsagende personer ikke opholde 
sig i det område, som det er tilladt teamet (HF og hund) at søge i. 
 
a) Kommando "SØGE" 
Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter hver genstand. 
 
 
 



b) Udførelse: 
HF forbereder sin hund til sporet. Sporet kan udføres som frisøg eller i en 10 m lang line. Den 10 m 
lange sporline kan føres hen over ryggen, på siderne eller mellem for- og/ eller bagben. Den kan 
være fastgjort direkte til halsbåndet (der ikke må benyttes som kvælerhalsbånd) eller til det dertil 
beregnede spænde på sporselen (tilladt er brystsele eller Böttgersele, uden ekstra remme). På 
opfordring melder HF sig med sin hund i grundstilling til dommeren og angiver, om hunden samler 
op eller påviser genstandene. 
Dommeren gør HF bekendt, med fra hvilken retning han skal føre hunden ind i startområdet. 
Før sporet, under forberedelserne samt under hele sporforløbet, skal enhver form for tvang undgås. 
På anvisning fra dommeren føres hunden langsomt og roligt til grundlinien. HF må først betræde 
startfeltet, når hunden er ude i fuld line (10 m). Tiden, for at optage færten ved ID-genstanden 
(startstedet), er begrænset til 3 minutter. Hunden skal fra ID-genstanden optage færten intensivt, 
roligt og med dybt søg. Under hele sporforløbet skal hunden med dyb søg, i ensartet tempo, 
intensivt følge sporet. HF følger sin hund i en afstand af 10 m for enden af sporlinen. Afstanden på 
10 m skal ligeledes overholdes ved frisøg. Sporlinen må være løsthængende, men HF skal have fat i 
linen under sporsøget. Alle knæk skal være sikkert udarbejdet. Efter knækket skal hunden fortsætte 
sporsøget i samme tempo. Så snart hunden har fundet en genstand, skal den straks samle den op 
eller tydeligt påvise den uden påvirkning fra HF's side. Samles genstanden op, kan hunden blive 
stående, sætte sig eller komme tilbage til HF. Går hunden videre med genstanden eller samler op fra 
liggende stilling, anses dette for en fejl. Påvisning kan ske liggende, siddende eller stående (også 
vekslende). Har hunden påvist eller opsamlet genstanden, begiver HF sig ud til sin hund. Ved at 
række genstanden i vejret viser HF, at genstanden er fundet. Herefter tager HF igen sporlinen op og 
fortsætter sporet med sin hund fra påvisnings-/ opsamlingsstedet. Efter afslutningen af sporet skal 
de fundne genstande forevises dommeren. Det er ikke tilladt at fodre hunden under sporsøget. 
Efter aftale med dommeren, er det tilladt HF kortvarigt at afbryde sporarbejdet, hvis han mener, at 
han selv eller hans hund har brug for en kort pause på grund af deres fysiske tilstand og 
færtbetingelserne (f.eks. stærk varme). Fordres en pause indgår denne i den samlede tid, der er til 
rådighed. Det er tilladt HF, under en pause eller ved en genstand at rense hundens hoved, øjne og 
næse. Til det brug kan HF medbringe en våd klud eller en våd svamp. Disse skal før starten af 
sporet forevises dommeren. Yderligere hjælpemidler er ikke tilladt. 
 
c) Bedømmelse: 
For at bestå prøven IPO SPH, skal der på begge spor opnås mindst 70 point. Ved bedømmelsen 
bliver der ikke taget hensyn til opsporing af ID-genstanden. Bedømmelsen starter med optagelse af 
færten. Sporsøgets tempo er ikke et kriterium for bedømmelsen, hvis sporet udarbejdes intensivt, 
ensartet og overbevisende, og hunden samtidig viser en positiv søgeadfærd. I knæk er det ikke en 
fejl, at hunden "efterkontrollerer", hvis sporet ikke forlades. 
Påsættelser på ny, sjusk, højt søg, gøren sig ren, kredsen i knæk, vedvarende opmuntringer, line- 
eller mundtlig hjælp i sporområdet eller ved genstande, fejlagtige opsamlinger / påvisninger af 
genstande samt fejlpåvisninger, medfører pointfradrag. Hvis hunden kommer mere end 10 m væk 
fra sporet, afbrydes prøven. Forlader hunden sporet og derved holdes tilbage af HF, skal dommeren 
give HF besked på at følge hunden. Gør HF ikke dette, afbrydes prøven. Er sporet fra start til slut 
ikke udarbejdet indenfor 45 min., afbrydes prøven. Undtaget herfra er de tilfælde, hvor hunden 
søger på sidste langside, når tidsoverskridelsen finder sted. Det, indtil afbrydelsen, viste arbejde 
bliver bedømt. 
Det er en fejl, hvis hunden i sit arbejde med genstandene under et sporsøg viser begge muligheder, 
altså "opsamling" og "påvisning". Kun de genstande, der er i overensstemmelse med tilmeldingen, 
bedømmes. Fejlpåvisninger indgår i bedømmelse af den pågældende langside. Går hunden over en 
genstand, må denne ikke udpeges for HF. 
Der gives ikke point for ikke påviste eller opsamlede genstande. Fordelingen af point for at holde 
sporfærten på langsiderne skal svare til længden og sværhedsgraden. Bedømmelsen af de enkelte 
langsider foretages ved hjælp af prædikater og point. Søger hunden ikke (opholder sig i længere tid 



på samme sted uden at søge) kan sporsøget afbrydes, også selvom hunden befinder sig på sporet. 
For uddannelsesbetegnelsen IPO SPH skal begge spor ved én og samme prøve/ konkurrence bestås 
med minimum 70 point. For uddannelsesbetegnelsen SPH II skal sporet bestås med minimum 70 
point. 
 


