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Kvalifikationstest til Schweiss-registret 

 

Nærværende instruks beskriver, hvorledes kvalifikationstesten afvikles. 

Formål: 

Kvalifikationstesten anvendes i forbindelse med vurdering af kvalifikationerne ved nye ekvipager, 

der har søgt optagelse i Schweiss-registret, og som Naturstyrelsen har udvalgt til yderligere 

vurdering. 

Kvalifikationstestens formål er således at vurdere nye ansøgeres egnethed til at påbegynde det 2-

årige uddannelsesforløb som legitimeret schweisshundefører. 

 

Bedømmelse: 

Ved Kvalifikationstesten bedømmes ekvipagens egnethed som helhed. Bedømmelsen sker efter 

skalaen 9-1 i på fem punkter: 

 Hundeførerens sociale og kommunikative kompetencer 

 Hundeførerens forståelse for arbejdet i Schweiss-registret 

 Hundeførerens faglige niveau 

 Samarbejdet mellem hund og fører 

 Hundens potentiale som schweisshund. 

Bedømmelsen af den enkelte ekvipage starter allerede ved hundeførerens fremmøde til 

kvalifikationstesten og afsluttes først, når hundeføreren igen forlader kvalifikationstesten. Der er 

således tale om en helhedsvurdering af ekvipagen.  

Bedømmelsen foretages på et dertil udarbejdet bedømmelsesskema. Bedømmelsesskemaet 

ledsages af en skriftlig redegørelse af bedømmernes iagttagelser på dagen omkring den enkelte 

ansøger.  

 

Sporopbygning:  

Spor opbygges efter retningslinjerne for Egnethedsprøven af 2010 - se bilag. Dvs. at sporet 

udlægges med færtsko. Der kan anvendes klove fra alle klovbærende vildtarter. Pürschtegn og 

blod til sporudlægningen skal stamme fra samme vildtart som klovene.  

Remarbejde 
Sporet til remarbejdet udlægges dagen før afprøvningen. Der benyttes ca. 0,1 l blod, som sprøjtes i 
sporforløbet, hvor det vil være naturligt for et anskudt dyr at afsætte schweiss. Mindst to steder 
på sporet udlægges andre pürschtegn. 
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Overnatningssporet afsluttes med 1 sårleje, der markeres med den resterende schweiss. Sporet 
starter inde i en bevoksning, hvorefter det krydser et åbent område, f.eks. et spor. I modstående 
side af det åbne område, laves et anskudssted, som markeres med schweiss og andre pürschtegn. 
 
Sporet lægges igennem så varieret terræn som muligt. På kortere strækninger skal sporet gå 
gennem tykninger for at se hundeførerens arbejde under forhold, hvor visuel kontakt til hunden 
vanskeligt kan fastholdes. 
 
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 bag udadvendte ben. 
Se sporskitse bagerst. 
 
Hetz 
Efter de 600 meter spor ved det tydelige sårleje forlænges sporet under afprøvningen med 
yderligere ca. 200 m til udredning ved kunstig hetz. Udlægningen af hetzsporet skal ske 
umiddelbart inden, hunden afprøves på hetz. Det vil hermed sige, når det er åbenlyst, at hunden 
snart er fremme ved sårlejet, som afslutter de 600 m remarbejde. Sporet udlægges med de 
samme klove som det øvrige spor. 
 
Hetzsporet skal starte i et overskueligt terræn. Efter ca. 50 m lægges sporet ind i tættere 
bevoksning, så hund og fører ikke længere har synskontakt. Efter ca. 100 m lægges et vinkelret 
knæk med en ca. 10 m wiedergang uden stifinderafledning. Ved hetzsporets slutning lægges et 
dyr, som kan være delvist frossent, samt færtskoene med klove, hvormed sporet er udlagt. 
 

Afvikling: 

Opstart 

Kvalifikationstesten indledes med fælles briefing om dagen, herunder et let måltid. Herefter 

trækkes der lod mellem de deltagende ekvipagers fordeling af sporene.  

Sporudredning 

Den enkelte ekvipage udreder sporet under overværelse af de to bedømmere. Den bedømmer, 

som har planlagt testen og udlagt sporet, indtager en iagttagende rolle omkring ekvipagens 

arbejde. Den bedømmer, som ikke kender sporets forløb, træder ind i rollen som ubevæbnet 

hjælper/rekvirent. Han er således i dialog med hundeføreren under hele afprøvningen.  

Såfremt hundeføreren undervejs kommer ud for problemer eller udfordringer, kan bedømmerne 

komme med løsningsforslag og i sidste ende anvise sporet. Bedømmeren, som agerer ubevæbnet 

hjælper, må gerne under sporforløbet oplyse hundeføreren, såfremt bedømmeren finder 

informationer, der kan være af værdi for hundeføreren.  
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For at se hundens reaktion ved skud (skudrædhed, for stor jagtiver, manglende evne til at 

genoptage sporet efter en afbrydelse ol.lign.) affyres der på sporets sidste 200 meter et skud med 

egnet jagtvåben i umiddelbar nærhed af ekvipagen.  

Når hunden kommer til sårlejet, skal hundeføreren efter bedømmernes anvisning slippe hunden til 

fortsat selvstændig udredning af sporet. Bedømmerne giver tilladelse til, at hundeføreren må følge 

efter hunden, når bedømmerne har konstateret, hvorvidt hunden vil søge selvstændigt væk fra 

føreren med støtte i sporet. Hundeføreren skal kunne redegøre troværdigt for, hvorledes han 

forventer at komme frem til dyret efterfølgende. Bedømmelsen af hetzen har alene til formål at 

vurdere hundens selvstændighed og mod, og dermed potentiale til at løse en praktisk 

eftersøgning.  

Som udgangspunkt er målsætningen, at alle ekvipager aflægger alle testsporets elementer, men 

for hunde som yder en præstation, der maksimalt kan bedømmes til 3 point, kan bedømmerne 

vælge at afbryde afprøvningen, uden at hetzen afvikles. 

Efter endt sporudredning giver bedømmerne til hundeføreren en kort mundtlig kritik af 

præstationen. 

De øvrige deltagere 

Prøvedagens øvrige ekvipager overværer ikke hinandens arbejde på sporet. Den arrangerende 

bedømmer kan medbringe en stifinder til støtte for hukommelsen af det udlagte spor. Der 

deltager ikke publikum under sporudredningen.  

Afslutning 

Kvalifikationstesten afsluttes i samlet forum med forplejning, og bedømmerne opsummerer deres 

indtryk fra dagen. Herunder gives velmente råd på baggrund af dagens oplevelser. Rådene skal 

have almen interesse i forhold til alle ansøgernes videre udvikling mod den målsætning at blive 

legitimeret schweisshundefører. 
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