
 

 

Sporopbygning ved Schweiss-registrets egnethedsprøver og 
kvalifikationstests  
-februar 2019- 
 
Sporopbygningen anvendes ved Schweiss-registrets egnethedsprøver og kvalifikationstests. Formålet er at 
sikre, at nye hunde, der ønskes optaget i Schweiss-registret, testes med henblik på at kunne udføre en 
praktisk eftersøgning med både remarbejde og hetz. 
 
Regler for egnethedsprøver og kvalifikationstests findes i hhv. Regler for Schweiss-registrets 
Egnethedsprøver og Regler for Schweiss-registrets Kvalifikationstests. 
 
§ 1. Sporet udlægges med færtsko, hvor klovene er monteret bagved hælen. 

Stk. 2. Der kan anvendes klove fra alle hjemmehørende hjortevildtarter. 
Stk. 3. Der anvendes én klov per spor.  
Stk. 4. Kloven skæres over, og der sættes hhv. en klov og en benstump i færtskoene, så både klov og 
benstump opnår kontakt med jordbunden.  
Stk. 5. Pürschtegn, der anvendes til sporudlægningen, skal stamme fra samme klov, som sporet lægges 
med. 
Stk. 6. Der anvendes endvidere 25 ml schweiss fra samme vildtart som klovene, som ikke må sprøjtes 
på klov/benstump. 

 
 
Udlægning af spor til remarbejde 

 

§ 2. 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 knoglestykker. 

 

§ 3. Sporet starter ved at krydse et åbent område, f.eks. en skovvej, sti, afdrift eller vildtager med kloven. 
Stk. 2. I overgangen fra det åbne område (fx i vejkanten) laves et anskudssted, som markeres med 
pürschtegn og lidt schweiss, og her tages benstumpen på. 

 
§ 4. 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. 

 
§ 5. Sporet udlægges med en længde på ca. 600 m og indeholder derudover i vilkårlig rækkefølge: 

1. En tilbagegang på ca. 20 m med stifinderafledning. Stifinderen fortsætter ligeud mindst 50 meter 
efter wiedergangen slutter, gerne mere, inden stifinderen begynder at dreje tilbage mod sporet. 

2. Et vinkelret knæk. 
3. En stjerne med 6 ben på 15-20 m. Sporet fortsætter i et af de bagud- eller vinkelret vendende ben. 
Se sporskitse bagerst i dokumentet. 

 
§ 6. Sporet afsluttes med et sårleje, der markeres tydeligt i jorden/vegetationen sammen med den 

resterende schweiss.  
 
§ 7. Efter sporet til remarbejde er lagt, nummereres de enkelte sæt af klov/benstump og lægges i separate 

poser, og tages med. På prøvedagen medbringer stifinderen det relevante sæt til udlægning af 
hetzspor.  

 
 
Udlægning af spor til hetz 
 
§ 8. Umiddelbart før afprøvning udlægges et stykke hjortevildt (kan være delvist frossent) for enden af 

hetzen. 
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Stk. 2. Det er ikke et krav, at dyret, der udlægges for enden af hetzsporet, er det individ eller art, kloven 
er fra. 
 

§ 9. Udlægningen af hetzsporet skal ske umiddelbart inden hunden afprøves på hetz.  
Stk. 2. Stifinderen venter ved sårlejet, og når det er åbenlyst, at hunden snart er fremme ved sårlejet, 
som afslutter de 600 m remarbejde, forlænges sporet af stifinderen med ca. 200 meter kunstig hetz fra 
sårlejet til dyret, så hunden kan slippes til hetz, så snart den når sårlejet. 
Stk. 3. Det er bedømmerens ansvar at sikre, at stifinderen ved, hvornår sporet skal lægges. Det kan fx 
gøres ved at aftale, at afgivelse af skud er tegn til at sporet skal lægges, eller ved at stifinderen følger 
afprøvningen via GPS og lægger hetzsporet, når bedømmeren er ved et aftalt sted på sporet. 

 
§ 10. Sporet udlægges med det samme sæt klov/benstump som det øvrige spor.  

Stk. 2. Der skæres en ny brudflade på benstumpen om morgenen før afprøvningen, så der er frisk fært i 
sårlejet. 
Stk. 3. Hetzsporet startes ved, at stifinderen tramper godt rundt i sårlejet med klov/benstump. På den 
måde er der en tydelig overgang til frisk fært for hunden. 

 
§ 11. Hetzsporet skal starte i et 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 med klov/benstump lægges lige ved dyret (mellem benene eller lignende), så 
hunden forbinder dyret med klov/benstump. 

 
§ 12. Stifinderen gemmer sig ude af syne for hund og fører, men så stifinderen tydeligt kan se dyret og 

hundens reaktion herpå. 
 
 
Sporskitse 

 

 


