
Räddningshund – Protokoll Lämplighetstest 2019-03-19

Aktivitetsnr (obligatoriskt) Datum Plats Arrangör 

Hundens fullständiga namn Reg nr/TAVLIC nr Ras Kön 

Förarens namn SBK medlemsnr (obligatoriskt) Markering:       Skall    Rulle  

Mobil nr E-post Distrikt RN region 

Hunden 
Moment Otillräcklig Bristfällig God Utmärkt 

1) Kontakt, hälsning Avvisar, undviker, skygg, 
ointresserad, reserverad. 

Accepterar passivt,  
överdrivet och ängsligt. 

Tar öppen kontakt själv 
och besvarar. 

Tar öppen kontakt med 
hög intensitet. 

2) Hantering av
funktionär

Vägrar, avvisar, undviker, 
drar sig undan. 

Berörd, tveksam, svårt att 
acceptera. 

Något berörd, försiktig,  
accepterar. 

Helt oberörd, accepterar 
snabbt. 

3)  Gå i gallertrappa Vägrar först, går efter 
förarpåv. Ev flykttendens. 

Berörd, tveksam eller rusa 
över/igenom. 

Något berörd men fullföljer 
själv. 

Oberörd, snabb kontroll. 

4) Miljörädsla
underlag

Vägrar först, går efter 
förarpåv,  flykttendens. 

Berörd, tveksam eller rusar 
över/igenom. 

Något berörd men fullföljer 
själv. 

Oberörd, snabb kontroll. 

5) Miljörädsla
buller

Vägrar först, går efter 
förarpåv, flykttendens. 

Berörd, tveksam eller rusar 
över/igenom. 

Något berörd men fullföljer 
själv. 

Oberörd, snabb kontroll. 

6) Miljörädsla
mörker

Vägrar först, går efter 
förarpåv, flykttendens. 

Berörd, tveksam eller rusar 
över/igenom. 

Något berörd men fullföljer 
själv. 

Oberörd, snabb kontroll. 

7)  Figurantintresse Svagt intresse, arbetar 
mindre än 30 sek. 

Avtagande intresse arbetar 
mindre än 30 sek. 

Ihållande intresse, arbetar 
mer än 30 sek. 

Högt intresse, arbetar mer 
än 30 sek. 

8)  Aktivitet med figurant Svagt intresse som avbryts.  Låg intensitet. blir 
efterhand aktiv. 

Startar snabbt, är lätt att 
bryta. 

Hög intensitet, engagerar 
sig starkt. 

9)  Vindarbete i koppel Inget intresse. Svagt, eller obetydligt 
intresse, stannar till men 
forts. gå. 

Tydligt intresse, lugn och 
sansad analys. 

Tydligt intresse, drar mot 
fig, koncentrerad. 

10) Passivitet i väntan på
arbete 

Orolig, stressad, skall. Orolig, piper. Något orolig, uppmärksam. Kopplar av. 

11) Hantering av förare Vägrar, accepterar efter 
förarpåverkan. 

Berörd, har svårt att 
acceptera. 

Något berörd, accepterar, 
försiktig. 

Oberörd, accepterar. 

12) Hundens
samarbetsvilja

Dålig kontakt, brister hos 
hunden. 

Överdriven kontakt, klistrig, 
inställsam. 

Bra samarbete, alltför 
självständig. 

Bra kontakt och 
samarbete. 

13) Distraktion andra
hundar

Utfall, skall, accepterar inte. Stort intresse som avtar. Uppmärksam men kopplar 
av. 

Litet eller inget intresse. 

14) Skott
- passivitet

- aktivitet

Kvarstående oro, avbryter, 
återgår ej till akt/pass. 
Flykttendenser. 
Avstår skott. 

Avtagande reaktion, 
intresserad av skytt. 
Återgår till 
aktivitet/passivitet. 

Kontroll som upphör. 
Återgår till akt/pass. 

Helt oberörd. 
snabb kontroll. 

Föraren 
15) Samarbete

med hunden
Anpassar sig ej till hund. 
Överdriven lydnad. 

Dålig kontakt, vissa brister 
hos föraren. 

Bra samarbete, kunde 
nyttja hunden bättre. 

Bra samarbete, nyttjar 
hunden väl. 

16) Fysisk förmåga
- instabiltunderlag
- hantering av 

egen hund 

Otillräckligt, fullföljer endast 
delvis. 

Fullföljer alla moment med 
vissa besvär. 

Något påverkad men 
fullföljer utan problem. Helt opåverkad. 

Domare Namnförtydligande

____________________________        _________________________ 

Godkänd 

Ej godkänd 
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