
Datum: Arrangör:

Hundens namn: Typ av område:

Förarens namn: Klass:

Reg nr/Tävl lic: Placering:

Hundens egenskaper A B C D E Kofficient Poäng

Uthållighet Orkar inte fullfölja söket. 0p Hunden fullföljer söket med hjälp av 

föraren. 5p

Uthållig men intresset mattas/dalar 

under söktiden. 10p

Hunden fullföljer söket med enstaka 

pauser men kommer igång 

självmant. 15p

Uthållig hela söktiden. 25p

1

Koncentration Ofokuserad under hela söket. 0p Ofokuserad under större delen av 

söket med flera långa avbrott. 

Behöver startas om. 5p

Fokuserad under större delen av 

söket men med flera korta 

avbrott/hund som startar lite 

tveksamt men som ökar i fokus när 

den kommer igång med arbetet. 10p

Fokuserad på uppgiften under 

merparten av söket, enstaka 

avbrott/kontroller men återgår 

självmant till uppgiften. 15p 

Fokuserad på uppgiften under hela 

söket. 25p

1

Hundens 

självständighet

Tar inga egna initiativ. 0p Tar enstaka egna initiativ, krävs 

mycket styrning, hunden frågar 

förare vid upprepade tillfällen, 

”kletig” mot förare. 5p

Tar egna initiativ utifrån förarens 

direktiv, enstaka frågor/avbrott som 

kräver direktiv från föraren för att 

återgå till arbete. 10p

Arbetar självständigt under större 

delen av söktiden. Enstaka avbrott 

men återgår till arbete självmant. 

15p

Arbetar helt självständigt om inte 

styrning ges eller utifrån förarens 

direktiv, frågar ej. 20p 1

Miljö och störningar Så miljöpåverkad att söket inte kan 

starta. 0p

Startar söket men påverkas så 

mycket att det ej kan fullföljas. 5p

Påverkas av miljön men fullföljer 

söket med stöttning av föraren. 10p

Liten påverkan, startar om och 

fullföljer söket självmant. 15p

Helt opåverkad. 25p

1

Hittande Noterar gömman men släpper och 

fullföljer inte. 0p

Noterar ej gömman. 5p Noterar gömman men släpper och 

söker vidare, återgår och fullföljer 

självmant eller på uppmaning av 

föraren). 10p

Arbetar sig fram till gömman med 

mindre avbrott. 15p

Arbetar sig målmedvetet fram till 

gömman vid första kontakt och utan 

avbrott. 20p 1

Markering (anges för 

varje gömma)

Hunden utför markeringsbeteende på 

korrekt plats men föraren meddelar 

ej markerat alternativt att hunden 

inte utför markeringsbeteende men 

föraren meddelar att gömman är 

markerad. 0p

Markerar inte, icke-passiv markering 

eller lättare åverkan men ej så 

mycket att provet måste avbrytas. 

1p

Markerar bristfälligt och/ellermed 

otydligt utpekande, släpper fokus 

mot gömman upprepade gånger. 2p

Markerar tydligt men släpper fokus 

mot gömman vid något tillfälle. 10p

Markerar tydligt med fokus mot 

gömman. 15p

1

Felmarkeringar 3 felmarkeringar. Söket avbryts av 

domaren. -50p

2 felmarkeringar. -10p 1 felmarkering. -5p Återgår upprepade gånger till 

tidigare markerad gömma. -1p

Inga felmarkeringar. 20p

1

Systematik vid 

genomsök av område

Stora brister i systematiken, 

merparten av området ej avsökt. 0p

Brister i systematiken, delar av 

området ej avsökt, fastnar i del av 

området. 5p

Systematiskt sök men mindre delar 

av området missas. 10p

Förare anpassar systematik utifrån 

hundens förutsättningar. 15p

Systematiskt sök, får med sig hela 

området, anpassar systematiken till 

område/miljö. 20p
1

Kontroll Hunden lämnar området. Söket 

avbryts. 0p

Hunden är svår att styra, lyssnar inte 

på föraren. 5p

Förarens kontroll av hunden 

påverkar söket negativt, t.ex. tjatar 

på hunden, låter inte hunden arbeta 

ut gömmor. 10p

Hunden följer förarens anvisningar 

med viss fördröjning. 15p

Hunden är lyhörd och följer förarens 

anvisningar väl. Bra samarbete. 25p
1

Hittade gömmor Antal markerade

Total Poäng

Tid:

Domare:

Dommaren avbryter: Antal gömmor:

Föraren avbryter: Antal felmarkeringar:

 (100p för varje gömma)

Lidköpings Brukshundsklubb

1

Start Nr:
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