Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde
(Regler for Egnethedsprøve)
- 2. februar 2016 –
- justeret juni 2018 1. Formål
§1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget i Schweiss-registret af
legitimerede schweisshundeførere, samt kvaliteten af det arbejde de legitimerede hundeførere
udfører.
2. Administrative bestemmelser
§2 Schweiss-sekretariatet administrerer og fortolker disse regler.
Stk. 2. Hunde, der ønskes optaget i Schweiss-registret, indkaldes til prøven med minimum 14 dages
varsel. Ved dette varsel informeres hundeførerne om, hvilken hjortevildtart, der bliver brugt til
prøven.
Stk. 3. Der henvises i øvrigt til Schweiss-sekretariatets til enhver tid gældende procedure for
optagelse af ny hund.
§3 Ved egnethedsprøven benyttes bedømmere, der er særligt godkendte og uddannede af Schweisssekretariatet.
Stk. 2. Der medvirker 2 bedømmere ved afprøvningen.
Stk. 3. Sporudlægning foretages af den ene bedømmer. Den anden bedømmer medvirker ikke ved
sporudlægningen. Herved sikres, at de problemer, der måtte opstå undervejs i afprøvningen,
objektivt kan vurderes af den ene bedømmer.
Stk. 4. Schweiss-sekretariatet udpeger bedømmerne til egnethedsprøven og er ansvarlig for, at
bedømmerne ikke har habilitetsproblemer.
§ 4 Hvert bedømmerpar bør højst bedømme 4 hunde på en dag og som minimum 2 hunde.
§ 5 Løbske tæver kan deltage efter bedømmernes anvisning.
Stk. 2. Såvel den løbske tæve som dennes fører skal under ventetid og afprøvning være isoleret fra
de øvrige, deltagende hunde og førere.
Stk. 3. Bedømmerne skal orienteres om eventuel løbetid forud for afprøvningsdagen.
§ 6 Afprøvningen foregår på hundeførerens eget ansvar.
3. Spor opbygning
§7 Sporet udlægges med færtsko.
Stk. 2. Der kan anvendes klove fra alle hjemmehørende hjortevildtarter.
Stk. 3. Der anvendes et sæt klove pr. spor.
Stk. 4. Begge klove monteres, så kloven opnår kontakt med jordbunden.
Stk. 5. Pürschtegn, der anvendes til sporudlægningen, skal stamme fra samme dyr som klovene.
Stk. 6. Der anvendes endvidere 25 ml schweiss fra samme vildtart som klovene.
3.1. Remarbejdet
§8 Sporet udlægges om eftermiddagen, dagen før afprøvningen.
Stk. 2. Schweiss udlægges som synlige markeringer på sporet, hvor disse naturligt vil forekomme
på en eftersøgning.
Stk. 3. Fire steder på sporet udlægges yderligere pürschtegn i form af knogle- og/eller skindstykke.
Stk. 4. Overnatningssporet afsluttes med 1 sårleje, der markeres tydeligt i jorden/vegetationen
sammen med den resterende schweiss.

§9 Sporet starter ved at krydse et åbent område, f.eks. et spor, en afdrift eller vildtager.
Stk. 2. I overgangen fra det åbne område laves et anskudssted, som markeres med pürschtegn og
lidt schweiss.
§10 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.
Stk. 3. Sporet må ikke krydse stålgærder, elhegn el. lign. barrierer.
§11 Sporet udlægges med en længde på ca. 600 m og indeholder derudover i vilkårlig rækkefølge:
1. En tilbagegang på ca. 20 m med stifinderafledning.
2. Et vinkelret knæk.
3. En stjerne med 6 ben på 15-20 m. Sporet fortsætter i et af de bagud vendende ben.
Se sporskitse bagerst i dokumentet.
3.2. Hetz
§12 Umiddelbart før afprøvning udlægges dyret for enden af hetzen.
Stk. 2. Når ekvipagen når frem til sårlejet, forlænges sporet med ca. 200 meter kunstig hetz, fra
sårlejet til dyret, med de af stifinderen medbragte færtsko med klove, som sporet dagen før er
udlagt med.
Stk. 3. Sporet lægges af den ledsagende stifinder.
Stk. 4. Stifinderen melder tilbage til bedømmerne, når hetzsporet er udlagt.
§13 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. Færtskoene lægges ved dyret.
4. Afprøvning
§14 Afprøvningen starter ved, at hundeføreren får anvist en skudretning og en ca. afstand til
anskudsstedet samt omtrentlig flugtretning.
Stk. 2. Sporet skal starte indenfor en strækning på 30 m af det anviste.
§15 Hundeføreren skal afmærke det formodede anskudssted.
Stk. 2. Hundeføreren skal lejlighedsvis markere sporet under udredningen.
Stk. 3. Hundeføreren kan vælge at dække hunden af for at søge efter sikre vidnesbyrd om, hvorvidt
han er på sporet eller ej.
§16 Hundens evne til at genoptage sporarbejdet afprøves ved, at en af bedømmerne affyrer et skud
under remarbejdet.
Stk. 2. Skuddet affyres indenfor de sidste 200 m af remarbejdet.
Stk. 3. Skuddet afgives, når hunden er på sporet.
Stk. 4. Føreren varsles før skudafgivelsen, men føreren må ikke gribe ind overfor hunden forud for
skuddet.
Stk. 5. Skuddet afgives med eftersøgningsrelevant våben.
Stk. 6. Skudrædde hunde kan ikke bestå prøven.
§ 17 Hundeføreren må først slippe hunden til hetz efter at have fået accept fra bedømmerne.
Stk. 2. Når hunden slippes til hetz, skal hundeføreren blive stående og lade hunden arbejde
selvstændigt.
Stk. 3. Hundeføreren må først søge ud til dyret efter accept fra bedømmerne.
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Stk. 4. Bedømmerne giver tilladelse til at søge ud til hunden, når stifinderen har meddelt, at
hunden har været ved dyret.
Stk. 5. Hundeføreren kan frit vælge, hvordan han afslutningsvist kommer ud til dyret.
§18 Hunden skal støtte sig til det friskudlagte hetzspor.
Stk. 2. Går hunden i bredsøg fra starten, kaldes den ind og sættes på færten endnu en gang ved at
tage hunden i rem og lade den følge hetzsporet ca. 10 meter.
Stk. 3. Herefter slippes hunden igen. Tager den ikke nu sporet op, afbrydes afprøvningen.
§19 Den stifinder, der har udlagt hetzsporet, observerer, om hunden finder dyret og giver besked
pr. mobiltelefon til bedømmerne.
Stk. 2. Kommer hunden ikke frem til dyret i højst 2 forsøg, afbrydes afprøvningen.
Stk. 3. Det er ikke noget krav, at hunden rapporterer eller bliver ved dyret.
5. Bedømmelse
§20 Bedømmelsen skal ske med blik for hundens og førerens egnethed til at fungere som ekvipage i
Schweiss-registreret.
Stk. 2. Overfor hunde og førere, som yder en utilfredsstillende præstation, kan afprøvningen til
enhver tid afbrydes af bedømmerne.
5.1.Remarbejde
§21 Bedømmerne skal vurdere hundens evner til at løse en praktisk eftersøgningsopgave, herunder
at arbejdet foregår på en måde og i et tempo, der er fornuftigt.
Stk. 2. Bedømmerne skal vurdere hundeførerens evner til at løse en praktisk eftersøgningsopgave,
herunder at anvende sit udleverede pejl.
§22 Når hunden har tab af sporet, skal bedømmerne først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden
er på afledningsfært, eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at
hunden selv søger tilbage.
Stk. 2. Det vurderes som værende i orden, hvis hundeføreren vælger at søge udgangen i kanten af
stjernen.
§23 Bedømmerne må gribe ind 2 gange. Tredje gang standses afprøvningen.
Stk. 2. Bedømmerne kan gribe ind overfor såvel fører som hund.
Stk. 3. Ved bedømmerindgriben anvises sporet ikke. Hundeføreren skal selv finde tilbage på
sporet.
Stk. 4. For hver indgriben trækkes en præmiegrad.
Stk. 5. Bedømmerne kan vælge at trække en præmiegrad på baggrund af helhedsindtrykket.
Stk. 6. Manglende afmærkning efter §15 kan medførere tab af præmiegrad, idet det vurderes
negativt i forhold til helhedsindtrykket.
5.2. Hetz
§24 I bedømmelsen lægges i første række vægt på, at hunden er villig til at forlade føreren med
støtte i den friskudlagte fært.
Stk. 2. Hetzen er bestået, hvis hunden selvstændigt har været ved dyret,
Stk. 3. samt at fører og hund sammen finder frem til dyret. Hvorledes hund og fører finder ud til
dyret, er valgfrit for hundeføreren.
Stk. 4. Det er således tilstrækkeligt, at hundeføreren via pejlet går ud til dyret.
5.2.1. Fejlhetz
§25 Fejlhetz på frisk vildt kan forekomme.
Stk. 2. Efter fejlhetz kan føreren forsøge at lade hunden selvstændigt udrede hetzen igen efter kort
remføring.
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Stk. 3. Der er ingen tidsramme for fejlhetzen.
5.3. Samlet vurdering af hunden og føreren.
§26 For remarbejdet præmieres afslutningsvis på prøvedagen med 1., 2., 3. præmie eller ikke
bestået.
Stk. 2. I hetz præmieres med bestået / ikke bestået.
§27 Senest en uge efter afprøvningen skal bedømmerne fremsende en skriftlig kritik af de enkelte
ekvipager til Schweiss-sekretariatet.
Stk. 2. Kritikken skal indeholde en begrundelse for den tildelte præmiering.
Stk. 3. Kritikken udarbejdes i ”Skabelon til egnethedsprøvekritik”.
6. Disciplinære bestemmelser
§28 Hvis en ansøger overtræder gældende regler eller optræder utilbørligt, kan bedømmerne
bortvise den pågældende fra prøven.
Stk. 2. En bortvist ansøger har dermed ikke bestået den pågældende prøve.
Stk. 3. En bortvisning skal indberettes til Schweiss-sekretariatet.
Stk. 4. Naturstyrelsen kan træffe yderligere disciplinære foranstaltninger overfor den bortviste.
7. Klagesager
§29 Schweiss-sekretariatet behandler klager over en prøves afvikling og bedømmelse efter skriftlig
henvendelse fra klagere.
Stk. 2. Klagen skal være Schweiss-sekretariatet i hænde senest 8 dage efter prøvens afholdelse.
Stk. 3. For sen indgivelse af klage bevirker, at klagen afvises.
§30 Bedømmernes frie skøn er som udgangspunkt endeligt og kan ikke appelleres.
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