
 

Bedømmelsesskema til Kvalifikationstest 
 

Hundeførernes navn: ______________________________________ 

Bedømmere: _____________________________________________ 

Tid og sted: ______________________________________________ 

 

Hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer: 

Bedømmelse på dagen Præstation 

9 Hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer 
er forbilledlige. 

8 Hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer 
er overbevisende. 

7 Hundeføreren er rolig og afbalanceret.  
6 Hundeførerens fremtoning er præget af nervøsitet, men 

han/hun er høflig og tydelig i sin kommunikation.  
5 Hundeføreren er hæmmet af nervøsitet i en sådan grad, 

at han/hun fremstår kortfattet og misforstår 
kommunikationen. 

4 Hundeføreren virker tillukket og fåmælt, selvom 
bedømmerne forsøger at samtale.  

3 Hundeføreren fremstår arrogant eller bedrevidende. 
2 Uacceptabel opførsel. 

1 Bortvist fra kvalifikationstest. 
 

Hundeførerens forståelse for arbejdet i Schweiss-registret: 

Bedømmelse på dagen Præstation 

9 Hundeførerens forståelse for arbejdet i Schweiss-
registret er forbilledlig. 

8 Hundeførerens forståelse for arbejdet i Schweiss-
registret er overbevisende. 

7 Hundeføreren udviser god forståelse for arbejdet i 
Schweiss-registret. 

6 Hundeføreren har grundlæggende forståelse for de 
fleste aspekter i Schweiss-arbejdet, men udviser 
mangler på enkelte punkter.  



 

5 Hundeførerens præstation viser udelukkende en 
forståelse for det jagtlige aspekt ved arbejdet i Schweiss-
registret. 

4 Hundeførerens præstation viser udelukkende en 
forståelse for arbejdet med hunden på sporet.  

3 Hundeføreren afslører fatale mangler i sin forståelse for 
arbejdet i Schweiss-registret.  

2-1 Hundeføreren forståelse for arbejdet i Schweiss-
registret er uacceptabel. 

 

Hundeførerens faglige niveau: 

Bedømmelse på dagen Præstation 
9 Hundeførerens faglige niveau er forbilledligt. 

8 Hundeførerens faglige niveau er overbevisende. 
7 Hundeføreren udtrykker sig fagligt troværdigt. 

6 Hundeføreren udtrykker sig fagligt troværdigt, men 
hæmmes af sin nervøsitet. 

5 Hundeførerens faglige niveau skæmmes af iver efter at 
sige det rigtige. 

4 Hundeførerens faglige niveau er udpræget baseret på 
teoretiske overvejelser. 

3 Hundeførerens faglige niveau er domineret af 
fejlforestillinger om virkeligheden. 

2 Hundeførerens faglige niveau er uacceptabelt.  

1 Hundeføreren er uvidende om jagt, vildtets adfærd og 
arbejde med hunde. 

 

Samarbejdet mellem hund og fører: 

Bedømmelse på dagen Præstation 

9 Samarbejdet mellem hund og fører er forbilledligt. 

8 Samarbejdet mellem hund og fører er overbevisende. 
7 Samarbejdet mellem hund og fører er rutinepræget. 

6 Hundeføreren er meget fokuseret på hunden og lukker 
derfor omverdenen for meget ude.   

5 Samarbejdet mellem hund og fører bliver påvirket af 
føreres nervøsitet. 



 

4 Samarbejde mellem hund og fører er mangelfuldt 
indarbejdet.  

3 Samarbejde mellem hund og fører er negativt præget af 
hundens psyke. 

2 Hunden er tydelig trykket af førerens tilstedeværelse. 

1 Samarbejdet mellem hund og fører er uacceptabelt. 
 

Hundens potentiale som schweisshund: 

Bedømmelse på dagen Præstation 

9 Hunden udreder overnatningsspor og hetz på forbilledlig 
vis. 

8 Hunden udreder overnatningsspor og hetz 
overbevisende. 

7 Hunden udreder overnatningssporet overbevisende og 
forsvinder villigt med støtte i hetzsporet væk fra føreren. 
Hundeføreren skal dog støtte hunden for at komme helt 
ud til dyret.  

6 Hundeføreren udreder overnatningssporet med godt 
blik for hundens arbejde, men må af bedømmerne 
vejledes undervejs. Hunden forsvinder villigt med støtte 
i hetzsporet væk fra føreren; hundeføreren skal dog 
støtte hunden for at komme helt ud til dyret. 

5 Hunden arbejder koncentreret og villigt, men skal have 
udtalt støtte fra føreren samt gentagne anvisninger fra 
bedømmerne for at udrede sporet frem til sårlejet. 
Hunden forsvinder villigt med støtte i hetzsporet væk fra 
føreren, hundeføreren skal dog støtte hunden for at 
komme helt ud til dyret. 

4 Hunden arbejder kun ved udtalt støtte fra føreren. 
Hunden tager ikke sporet op efter anvisning fra 
bedømmerne. Hunden vil ikke væk fra føreren, når den 
slippes til hetz. 

3 Hunden kan kun kortvarigt over kortere strækninger 
fastholde sporene. 

2 Hunden udviser sparsom interesse for at udrede sporet 
frem til sårlejet. Hunden vil ikke forlade føreren ved 
hetz. 

1 Hunden demonstrerer ingen vilje til at udrede sporet. 

 


