Rätt svar från tipspromenaden på Svenska Staffedagen 2018
Fråga 1
I Nosework ska hund med sin förare söka efter specifika dofter i olika miljöer.
Hundsporten är inspirerad av de utmaningar som professionella sökhundar utför
dagligen. I Noserwork finns tre olika dofter för hunden att leta efter, vilka?
1. Lagerblad, lavendel, anis, X. Lagerblad, lavendel, björk, 2. Lagerblad,
eukalyptus, lavendel
Fråga 2
Årets bragdhund utses av Svenska Kennelklubben tillsammans med Agria
Djurförsäkringar. Utmärkelsen har funnits sedan 1989. Hur många gånger har en
staffe blivit årets bragdhund?
1. 2, X. 1, 2. 0
Fråga 3
Både hästar och hundar har gångarterna skritt, trav och galopp. Finns det någon mer
gångart som både hästar och hundar kan ha?
1. nej, X. ja, tölt, 2. ja, passgång
Fråga 4
När blev agility en officiell hundsport i Sverige?
1. 1982, X. 1984, 2. 1987
Fråga 5
På ett viltspårprov bedöms hundens lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt.
Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod. I anlagsklass ska spåret
blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12–24
timmar. Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande
del är skogsbevuxen. Hur långt bör detta spår vara?
1. 200 m, X. 1200 m, 2. 600 m
Fråga 6
Under vilken period får hundar inte vara lösa i skog och mark?
1. 1 mars - 20 augusti, X. 1 april - 20 september, 2. 1 maj - 30 september
Fråga 7
Hur många viltspårschampionat hade tilldelats staffar vid årets början (2018-01-01)?
1. 68, X. 58, 2. 78

Fråga 8
I Agility kan man tävla i två olika sorters klasser (förutom storleksklasserna). Vilka
då?
1. Tunnelklass & Hoppklass, X. Hoppklass & Balansklass, 2. Agilityklass &
Hoppklass
Fråga 9
Vad heter den extra tå våra hundar har på insidan av framtassarna?
1. Tumme, X. Sporre, 2. Stortå
Fråga 10
Vilken hund blev BIS i Gränna?
1. Little Frogs Zecci Barolo X, X. Joddricks Poker Face, 2. Kronsäter’s Lyckträff
USLAGSFRÅGA
Under årets Gränna hade Finnish WeightPulling Association tillsammans med
Svenska Weightpull Klubben för första gången ett svenskt mästerskap för staffar i
weightpull. Hur många kg drog staffen som vann?
Rätt svar: 567 kg

