Bilag til Instruks til Kvalifikationstest til Schweiss-registret
(uddrag af Retningslinjer for egnethedsprøven 2010)

4.1. Remarbejdet
§10 Sporet udlægges dagen før afprøvningen.
Stk. 2. Der benyttes ca. 0,1l blod, som dels sprøjtes på klovene og dels i sporforløbet, hvor det vil
være naturligt, for et anskudt dyr at afsætte schweiss.
Stk. 3. Mindst to steder på sporet udlægges andre pürschtegn.
Stk. 4. Overnatningssporet afsluttes med 1 sårleje, der markeres med rigelig schweiss.
§11 Sporet starter inde i en bevoksning, hvorefter det krydser et åbent område, f.eks. en vej eller et
spor.
Stk. 2. I modstående side af det åbne område, laves et anskudssted, som markeres med schweiss og
andre pürschtegn.
§12 Sporet skal gå gennem så varieret terræn som muligt.
Stk. 2. På kortere strækninger skal sporet gå gennem tykninger for at se hundeførerens arbejde under
forhold, hvor visuel kontakt til hunden vanskeligt kan fastholdes.
§13 Sporet udlægges med en længde på ca. 600 m og indeholder derudover i vilkårlig rækkefølge:
1. En tilbagegang på ca. 20 m med stifinder afledning.
2. Et vinkelret knæk.
3. En stjerne med 6 ben på 15-20 m. Sporet fortsætter i et af de bagudvendende ben.
Se sporskitse bagerst
4.2. Hetz
§14 Ved de ca. 600 m laves et tydeligt sårleje.
Stk. 2 Sårlejet fra dagen før tilføres nyt schweiss.
Stk. 3. Sporet forlænges her på selve prøvedagen med en kunstig hetz på ca. 200 m.
Stk. 4. Udlægningen af hetzsporet skal ske umiddelbart, inden hunden afprøves på hetz. Dvs. når
det er åbenlyst, at hunden snart er fremme ved sårlejet, som afslutter de 600 m remarbejde.
Stk. 5. Sporet udlægges med de samme klove som det øvrige spor.
Stk. 6. Der anvendes ca. 0,05l blod til hetzsporet.
§15 Hetzsporet skal starte i overskueligt terræn.
Stk. 2. Efter ca. 50 m lægges sporet ind i tættere bevoksning, så hund og fører ikke længere har
synskontakt.
Stk. 3. Efter ca. 100 m lægges et vinkelret knæk med en ca. 10 m wiedergang uden stifinderafledning.
Stk. 4. Ved hetzsporets slutning lægges et dyr, som kan være delvist frossent, og færtskoene med
klove, hvormed sporet er udlagt.
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