
Velkommen til Vennskapskamp spor 2017 

 

Beagle Ringen Norge har den glede å stå som arrangør av Vennskapskamp spor 2017. BRN 

overlater til lokalringen Beagle Ringen Aust Agder å arrangere denne.  

Beagle Ringen Aust Agder inviterer derfor til Vennskapskamp 1.juli 2017 i Froland. 

(Arendal ligger ca 1 times kjøring øst for Kristiansand.) 

Alle land står fritt til om de vil betale deltagelse og overnatting for sine deltagere. 

Alle land står fritt til å velge uttakskriterier for sine deltagere. 

Vi håper alle land ønsker å stille med 3 hunder til prøven. En Beagle som er er sporchampion i sitt 

hjemland vil med en 1.pr spor på denne prøven utløse et N VCH. 

Vi ønsker tilbakemelding på om deres Beagleklubb ønsker å stille med lag innen 3.april. 

Informasjon om deres deltagere ønskes innen 1.juni. 

 

Vi har leid et leirsted med sengeplass til 40 personer. Det vil bli et stykke å kjøre fra leirsted til 

prøveområdene.  

Prisene er som følger: 

Deltagelse sporprøve      Nkr.  400,- 

Overnatting  2 netter, måltider fredag og lørdag Nkr. 1250,- 

 

På prøvedagen vil det være mulig å kjøpe kaffe, pølser, vafler og mineralvann på prøvestedet. 

 

 

Program, foreløpig 

30 juni 

Ankomst leirsted fra kl.16.00 

Kl.19.00 Velkommen 

Kl.19.30 Enkel bevertning 

1 juli 

Kl.06.00 Frokost 

08.00 Trekning spor 

09.00 Spor 

16.00 Lunch leirsted 



19.00 Premieutdeling 

20.00 Middag 

 

Blodsporprøven: 

 

3.2. Forutsetning og legging av spor.  

Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være påskutt/skadet. Skadestedet og fluktretning er kjent 

og skal angis med merkebånd. På skadestedet skal det kunne anvises blod. Hundefører kan selv 

undersøke startområdet før hunden bringes inn. Sporet skal være ca. 600 meter langt og legges med 

tilsammen ca.0,3 liter blod. Sårleie og sporslutt markeres med oppspark og litt rikeligere med blod, 

resten av blodet fordeles jevnt gjennom sporet. Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, slik at 

det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen). Det skal være minst 50 m mellom vinklene. To steder 

i sporet opphører blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av disse skal være i tilknytning til en vinkel, 

der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Ett sted i sporet sparkes marken opp for å markere et 

sårleie som er ca. 30x30 cm. Sporslutt markeres med oppspark og en del av et hjortevilt som legges 

åpent i oppsparket og merkes med samme blod som ble brukt i sporet. Utlagt blodspor kan gjerne 

være døgngammelt, men skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før 

sporet gås. Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme. Sporet skal ikke legges på 

allerede snødekket mark. Det skal være minst 150-200 m mellom hvert spor og det bør gå minst 3 

uker mellom hver gang området brukes.  

3.3 Sporslutt  

Det lages et oppspark med litt rikeligere blod som markering av sporslutt. Viltdelen legges åpent på 

bakken direkte i oppsparket og påføres litt blod. Viltdelen kan gjerne festes i oppsparket slik at 

eventuelle dyr ikke kan fjerne den. Sporlegger skal ikke gå tilbake i sporet, men fortsette minst 10 m 

rett ut fra sporslutt før det vinkles av hun/han og tar seg letteste vei tilbake til utgangspunktet. For å 

hindre blodsøl etter sporslutt kan sporlegger ha med en plastpose som alt blodingsutstyr legges i 

 

 

Vi ser fram til å høre fra dere! Velkommen til sporprøve i Norge!! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Berit Seljåsen 

Leder Beagle Ringen Aust Agder 

beritseljaasen@hotmail.no 


