HISTORIK ÖVER SV TAXKLUBBENS VILTSPÅRPROV
Källa = Sv Taxklubbens årsskrift 1943 och boken ”Taxar”.
1. Stockholms Taxklubb anordnade på försök ett par spårprov1941.Spåret var 300 meter långt och man
släpade en just avlivad kanin och droppade även kaninblod ur en flaska. Taxarna tilldelades betyget godkänd
eller icke godkänd. Verksamheten nådde aldrig över försöksstadiet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Vid Taxklubbens årsmöte 1955 motionerade Skånska Taxklubben om införande av ett särskilt prov för
taxar.
Efter utredning o experimentarbete som utfördes av fru Britta Söderberg, herrar Dag Dufva och Erik Myrberg kunde man 1956 lägga fram regler som fastställdes av SKK.
Spåret skulle vara 400 meter, på fem ställen mer eller mindre tvära vinklar. Spåret vittrades genom att en
nyslaktad kanin släpades. En timme gammalt. Släpdjuret placerades vid spårslutet. Skottfastheten prövades.
Två prov anordnades 1956, ett på Marieberg och ett på Karby gård. 10 taxar på vardera provet startade.
13 taxar tilldelades betyget godkänt.
Arrangörstekniskt dyrt och besvärligt att skaffa fram tamkaniner. Provet var inriktat på enkelt eftersök av
skadskjutet småvilt.
Kennelklubben började att intressera sig för provet och uppdrog åt Taxklubben i samråd med några andra
klubbar och med de tyska spårproven som förebild utarbeta regler. 1957 var arbetet slutfört. Ny provform för
stimulering till eftersök på hjortvilt.
Inblodning med kreatursblod.
Vittringsgivande bakskank av rådjur( Mellan rådjurets bakklövar sitter den sk klövspaltkörteln som avger en
intensiv lukt)
Nybörjarklass och öppen klass
Spåren 400 resp 800 meter.
Godkänd i anlagsklass för starttillstånd i ökl.
1/3 liter blod från flaska(båda klasserna)
3 timmar gammalt
SKK visade stort intresse för Taxklubbens arbete och såg en förutsättning till reglemente för alla hundraser.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1967 ny prövningsordning
Nybörjarklassen avskaffades helt, en helt ny klass, elitklass med skärpta fordringar tillkom. Rätt att starta i
elitklassen var hund som erövrat 1:a pris i den gamla ökl.
Spåren 600 meter långa. släpning av bakskank i ökl, ej i elitklass. 1/3 l blod. Kravet på spårets längd skulle
vara absolut och krävde stegräkning eller inläggning på karta.
Blodläggning med flaska eller spårläggarkäpp(ökl)
Elitklass( endast spårläggarkäpp)

Ökl= 3 timmar gammalt,
Elitklass=12-24 timmar(nattgammalt)
Fyra vinklar i båda klasserna
Avhopp i en av vinklarna på fem meter i elitklassen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elitklassens utformning är resultatet av ett tämligen långvarigt och omfattande experiment och utredningsarbete, vilket på Sv Taxklubbens uppdrag utförts vid Öster-Malma, under ledning av Lambart von Essen. 1962
fick von Essen och Malcolm Wallerstedt stipendiat att studera uppläggningen av prov utanför Hamburg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1979: Nya regler som gällde tom 1991
10 månaders ålder för deltagande.
Öppen och elitklass
Ca 20 meter från spårets början en väl synlig nummerpåle
Spårläggning endast med spårläggarkäpp 2x2 cm.
I ökl släpas vittringsgivande underben av hjortvilt.
På en raksträcka ett uppehåll med blod av uppstegade 15m.
I elitklassen skall vid två av vinklarna göras ett avbrott i blodutläggningen på en sträcka av 10 meter.
Hunden skall arbeta med slak lina.
Ökl= ca 3 timmar gammalt. 30 min spårningstid
Elit=12-24 timmar. 45 minuter
-”Bedömning.
Ökl. 1:a pris= Utmärkt förmåga att följa spåret
Lämpligt eller nöjaktigt tempo.
Ej någon hjälp att återfinna spåret
Elitklass
1:a pris= Utmärkt förmåga att följa spåret. Lämpligt eller nöjaktigt tempo
Endast stöd från föraren och utan ingripande av domaren
Nöjaktigt tempo = Hunden ligger på energiskt, dock utan att streta hårt och flåsande, eller arbetar något långsamt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------April 1989 arrangerade SvTk viltspårkonferens
på Öster-Malma. Vid konferensen enades om många av de anvisningar som gäller idag. Ex ingripande,
kryssande arbetet, skallgivning, tveksam spårstart ,tempo osv Konstaterades också att det förekommer olika
bedömningsprinciper för en del specialklubbar och att SKK ej vid något tillfälle sökt att samordna utbildningen, utan genom åren har SvTk varit initivtagare till de konferenser som anordnats. Framfördes också
missnöje att SKK och Jägarförbundet parallellt med specialklubbarna arbetar med en utveckling av reglerna.
Många av deltagarna ansåg att specialklubbarna håller på att bli överkörda i detta arbete.
Man ansåg vidare att kraven skall ställas av SKK-Jägarförbundet, men metoderna och reglerna av specialklubbarna och att kompetensen finnes hos specialklubbarna som tillämpar reglerna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990 kom reaktionen från SKK, där man ansåg att specialklubbarna ej äger reglerna, utan det är SKK som
skall utforma dessa. I klartext omtalades att specialklubbarna ej självständigt skall arbeta med förslag till
ändringar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specialklubbarna begärde och fick delta i arbetet med de nya reglerna. Från Sv Taxklubben deltog Åke
Dansell. Representanter från de olika klubbarna samlades vid ett antal tillfällen hos SKK i STH och de nya
reglerna fastställdes att gälla f o m 1992-01-01.
1998-01-01 ändrar SKK de allmänna bestämmelserna § 3, vilket får till följd att Sv Tk kräver dispens då
regeländringen får stora konsekvenser för verksamheten. Specialklubbarna har ej fått delta i något remissförfarande och konstaterar i skrivelse till SKK att de föreslagna ändringarna är helt ogenomtänkta och visar ett
misstroende mot våra domares etik och moral. Tillsvidare dispens beviljades för de klubbar som hade ansökt
om dispens.

2002-01-01 reviderades på nytt reglerna. Endast smärre ändringar har gjorts. Kan nämnas ändrade bestämmelser för deltagande i öppen klass, införande av benämningen provledare och oacceptabelt beteénde.
2007. Tillskrevs SKK angående en betydelsefull ändring av championatsbestämmelserna. SKK införde då
för att bli champion, ska ett av 1:a prisen ha erövrats på ordinarie prov.
2008-11-01 nya regler §2 p6 i allmänna bestämmelser:
”Domare äger ej rätt att starta hund på ordinarie prov, där denne själv tjänstgör”.
2009, tillskrivs SKK av SVTK: Att det införes dispens för § 2, p6, att de tidigare bestämmelserna för championatet införs.
2010: SKK ändrar championat bestämmelserna så att 1:a pris på ordinarie prov ej krävs.
Åke Dansell

