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Instruktioner för harförare
Före tävlings och träningsstart så är det harförarens ansvar att se till så utrustningen är
hel och i fungerande skick. En inspektion av rälsen måste ske före haren körs första
gången aktuell tävlings/träningsdag. Inspektionens syfte är att se så rälsen är hel och
inga främmande/lösa föremål finns i vägen.
Haren skall startas från den position vid kurvans ingång där kurvräkning sker, punkt A.
Minst 40 meter före startburens öppningspunkt, ÖP, skall harföraren ha uppnått önskad
hastighet (ca 70 km/h). Tiden från när haren startar och fram till att buren öppnas skall
vara mellan 8-10 sekunder. Denna hastighet bibehålls förbi öppningspunkten och ut på
första rakan. Avståndet till första hund korrigeras därefter till ett avstånd av ca 12-14
meter på startrakan. När hundarna når första kurvan skall avståndet till första hund vara
justerat till ca 8-10 meter. Under resterande del av loppet framförs haren med jämn fart
ca 8-10 meter före ledande hund. Efter mållinjen bibehålls avståndet till ledande hund
med ca 8-10 meter fram till punkt A varefter haren körs med ökande fart fram till andra
kurvräkningspunkten B för att därefter stannas vid punkt C.
Med anledning av att tävlings-tränings-trail lopp ibland måste avbrytas pga av t ex
vändande hund eller dylikt så måste kommunikationsvägarna säkerställas mellan
harföraren och domaren (eller annan funktionär). Eftersom harföraren under loppet är
koncentrerad på avståndet till ledande hund så kan han ha svårt att uppfatta vad som
sker längre bak i fältet.
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Instruktioner för haratrapp
1: Harattrapp skall vara vit och fräsch och av lämplig storlek.
2: Harattrapp skall följa banans marknivå.
3: Harliknande attrapp kan förses med vit plast för att öka den vita färgens livslängd.
4: Harattrapp skall vara fäst längst ut på rälsvaggans arm.
5: Armen skall vara ledad inne vid vaggan och av sådan konstruktion att armen fälls in
när hastigheten minskar och fälls ut när hastigheten ökar.
6: Rälsvaggans arm skall vara 1 meter lång och harattrappen skall vara fäst på armens
ytterläge för att på så sätt hamna i löplinjen 1 meter från innerrailen.
7: Material som används till haratrapp, arm eller rälsvagga får ej vara av sådan
beskaffenhet att det kan orsaka skada på hundarna.

