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Formål 
 
§ 1. Kvalifikationstestens formål er at vurdere nye ansøgeres egnethed til at påbegynde det 2-årige 

uddannelsesforløb som legitimeret schweisshundefører. 
 Stk. 2. Vurderingen starter ved ansøgerens fremmøde og afsluttes først, når ansøgeren tager afsked 
efter den afsluttende frokost.  
 

§ 2. Kvalifikationstesten er ikke en prøve, der afsluttes med en præmiering. Kvalifikationstesten danner 
grundlag for bedømmernes samlede helhedsvurdering af hund og hundefører. 
Stk. 2. Bedømmerne kan komme med løsningsforslag, hjælpe ekvipagen, anvise sporet, bede ekvipagen 
gå tilbage og forsøge at udrede et element, hvis det tilfældigt springes over af hunden og andet. 
Stk. 3. Som udgangspunkt er målsætningen, at alle ekvipager kommer igennem alle testsporets 
elementer, men for ekvipager, som yder en præstation, der ikke kan bedømmes højere end et 1-tal, kan 
bedømmerne vælge at afbryde afprøvningen uden at hetzen afvikles. 

 
 
Administrative bestemmelser 
 
§ 3. Schweiss-sekretariatet administrerer og fortolker reglerne. 

Stk. 2. Naturstyrelsen træffer i samråd med Schweissudvalget beslutning om hvilke ansøgninger, som 
kan imødekommes.  

 
§ 4. Schweiss-sekretariatet koordinerer og planlægger kvalifikationstestene. 

Stk. 2. Ved kvalifikationstests benyttes bedømmere fra Schweiss-sekretariatets bedømmerkorps. 
Stk. 3. Der medvirker 2 bedømmere ved afprøvningen. 
Stk. 4. 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 bedømmer, der ikke har lagt sporet. 
Stk. 5. Schweiss-sekretariatet udpeger bedømmerne til kvalifikationstests og er ansvarlig for, at 
bedømmerne ikke har habilitetsproblemer. 
Stk. 6. 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. 
 
 
Sporopbygning 
 
§ 7. Regler for sporopbygning af Schweiss-registrets egnethedsprøver og kvalifikationstests følges. 
 
 
Praktisk afvikling af kvalifikationstests 
 
§ 8. Bedømmerne har forskellige roller på dagen. Den bedømmer, der har lagt sporet, indtager en 

iagttagende rolle omkring ekvipagens arbejde. Den bedømmer, der ikke kender sporet, indtager rollen 
som ubevæbnet hjælper/rekvirent og er i dialog med ansøgeren under afprøvningen.  
Stk. 2. Bedømmerne skal være enige om alle større beslutninger under afprøvningen, herunder hvis 
prøven afbrydes.  
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§ 9. Inden afprøvningerne startes, trækkes lod blandt de deltagende ekvipager om fordeling af spor. 
 

§ 10. 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. 

 
§ 11. Der affyres et skud med et efterøgningsrelevant våben under remarbejdet.  

Stk. 2. Formålet er at se hundens reaktion ved skud (skudrædhed, for stor jagtiver, manglende evne til 
at genoptage sporet efter en afbrydelse o.l.)  
Stk. 3. Skuddet affyres indenfor de sidste 200 m af remarbejdet på en lige strækning. 
Stk. 4. Skuddet afgives, når hunden er på sporet.  
Stk. 5. Føreren varsles før skudafgivelsen, men føreren må ikke gribe ind overfor hunden forud for 
skuddet. 
Stk. 6. Skudrædde hunde kan ikke optages i Schweiss-registret.  

 
§ 12. 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 ud til dyret. 
Stk. 3. Hundeføreren må først søge ud til dyret, når bedømmerne har konstateret, hvorvidt hunden vil 
søge selvstændigt væk fra føreren med støtte i sporet.  
Stk. 4. Ansøgeren skal kunne redegøre troværdigt for, hvordan han forventer at komme frem til dyret 
efterfølgende. 

 
§ 13. Den stifinder, der har udlagt hetzsporet, observerer, om hunden finder dyret og giver besked pr. 

mobiltelefon eller andet til bedømmerne. 
 

§ 14. Efter endt sporudredning og eventuel hetz træder de to bedømmere til side og drøfter præstationen. 
Herefter giver bedømmerne en kort mundtlig redegørelse af præstationen til ansøgeren.  

 
 
Bedømmelse af kvalifikationstest 
 
§ 15. Ved kvalifikationstesten bedømmes ekvipagens egnethed som helhed. Bedømmerne skal vurdere 

ekvipagens præstation på dagen indenfor følgende emner: 
1. Hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer 
2. Hundeførerens forståelse for arbejdet i Schweiss-registret  
3. Hundeførerens schweiss- og jagtfaglige niveau  
4. Samarbejdet mellem hund og hundeførere  
5. Hundeførerens arbejde på sporet 
6. Hundens potentiale som schweisshund – remarbejde  
7. Hundens potentiale som schweisshund – hetz  

 
Stk. 2. Vurderingen sker ved karaktergivning for hvert emne på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. 

 
§ 16. Som udgangspunkt har en ekvipage med et gennemsnit på mindst 3½ kvaliteten til at blive optaget i 

Registret. Har en ekvipage ét eller flere 1-taller, kan ekvipagen ikke optages i Registret. 
 

§ 17. Prøvedagen afsluttes med en let frokost, hvor bedømmerne giver en generel tilbagemelding på dagen. 
Stk. 2. Bedømmerne må og kan ikke give ekvipagerne en vurdering af, om de bliver tilbudt optagelse 
på uddannelsen. 

 
§ 18. Senest en uge efter afprøvningen skal bedømmerne fremsende en skriftlig kritik samt karakterer efter 

§ 16 for hver ekvipage til Schweiss-sekretariatet. 
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Disciplinære bestemmelser 
 
§ 19. Hvis en ansøger overtræder gældende regler eller optræder utilbørligt, kan bedømmerne bortvise den 

pågældende fra prøven. 
Stk. 2. En bortvist ansøger tilbydes ikke optagelse på det toårige uddannelsesforløb. 
Stk. 3. En bortvisning skal indberettes til Schweiss-sekretariatet. 

 
§ 20. Bedømmernes frie skøn er som udgangspunkt endeligt og kan ikke appelleres. 
 
 


