
SRhF lagtävling för sök- och räddningshundekipage 
 

Datum 26 april 2018  

Att arrangera SRhF:s lagtävling för sök- och räddningshundekipage  

SRhF:s lagtävling äger rum under oktober månad varje år.  

Fyra månader innan lagtävlingen, under juni månad, ska information till medlemmarna aviseras på 

SRhF:s hemsida i form av en inbjudan att delta.  

Styrelsen ombesörjer att inbjudan läggs upp. Inbjudan ska innehålla följande information:  

 Datum för lagtävlingen  

 Plats för lagtävlingen  

 Boendesituation för förare och hund 

 Information om eventuell extrautrustning som inte ingår i ordinarie räddningsutrustning. 

  Sista anmälningsdatum  

 Kontaktperson  

 Hur anmälan görs och vilken information anmälan ska innehålla. (ombesörjs av styrelsen) 

Styrelsen rekommenderar att tävlingen planeras med följande start- och sluttider, då många ekipage 
reser långväga för att delta: Fredagen startar på kvällen och avslutas senast ca kl 23.00. Under 
lördagskvällen ska tid och lokal för SRhF:s årsmöte finnas. Den gemensamma middagen på 
lördagskvällen ingår i avgiften och anordnas av arrangören. Övriga måltider ansvarar respektive lag 
för individuellt. Söndag rumstädning, frivillig träning och resdag. Boendet ska uppfylla följande 
kriterier:  

 Tillgång till dusch.  

 Tillgång till matlagningsmöjligheter och förvaring.  

 Hundarna ska kunna förvaras inomhus i uppvärmt utrymme. 

Prisbord: Ordnas av arrangör.  

Ekonomi: Den totala kostnaden för lagtävlingen bör inte överstiga 25.000:-, exklusive den 

gemensamma middagen på lördagskvällen. 

 

Riktlinjer för tävlingens upplägg och bedömningskriterier 

Ca tider 

Fredag kl 17-23 

Lördag kl 8-17 med efterföljande prisutdelning, årsmöte och middag 

Söndag möjlighet för öppen träning på utvalda områden 
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Deltagare och uppgifter 

Målet är att attrahera en blandad grupp av deltagare; allt från hundar under utbildning via certade 

hundar i tävlingsform till pensionerade hundar. För att detta skall uppnås kommer ingen hund att 

tillåtas "felmarkera" utan att det kommenteras från funktionärer på stationen. Mat, kläder med mera 

kan förekomma i sökområdena, men hundföraren kommer att upplysas om vad hunden funnit och 

sedan är det upp till föraren om man vill belöna sin hund eller inte. Notera att det är upp till 

uppgiften och arrangören att bedöma vad som skall betygsättas som en felmarkering. 

Lagtävlingen skall gärna läggas upp på ett sådant sätt att det är positivt att sätta ihop ett lag med 

varierade kompetenser. Det är upp till laget att avgöra om en uppgift är för stressande eller svår för 

en viss hund och man kan då välja att lämna den hunden utanför just den uppgiften. Notera dock att 

visst poängavdrag kan förekomma om laget väljer att plocka bort en hund från övningar där alla 

hundar förväntas delta. Detta kommer laget i så fall att upplysas om. 

Stationer och bedömning 

Lagtävlingens arrangörer skall sträva efter att ge deltagande ekipage och lag varierade och 

utmanande uppgifter. Fokus skall ligga på sök- och hunduppgifter av olika slag, men även andra till 

räddningssöket hörande uppgifter kan förekomma; orientering, sjukvård, radiokommunikation, 

gruppövningar, stresshantering, säkerhetstänk med mera 

Stationsansvariga skall ha ett "pratmanus" för att säkerställa att samtliga lag får exakt samma 

information. 

Bedömningen kan komma att variera något från en station till en annan beroende på stationens 

karaktär, men för en klassisk sökstation kan det se ut enligt nedan med poänggivning från 1 - 5 där 5 

är högsta betyg. Fokus från gruppen skall ligga på att verkligen lyssna på den givna uppgiften då 

uppgifterna kommer att ha olika inriktningar och förutsättningar och därmed olika 

bedömningskriterier.  

  Koeff 

Strategi 6 

Ordermottagning 5 

Sök i byggnad/skog/ruin/sjö 8 

Antal Figuranter 40 

Felmarkering -40 

Omhändertagande av fig 4 

Avrapportering 10 

Samarbete inom gruppen 5 

Säkerhetstänkande 5 

Maxpoäng med en figurant 255 poäng 

 


