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Hundens  
fullständiga namn 

Nytt anlagstest 
Omtest 

Ersättningshund 
Kompetenshund 

Namn hundförare 
Datum 

Arrangör 

Mankhöjd 

Moment G IG 
1. Hälsning

2. Samarbete med okänd person

3. Hantering med lyft

4. Socialt engagemang

5. Engagemang och aktivitet

6. Skottprov
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Försvarsmaktskontrollant Hundförare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Protokollet skrivs under i två exemplar varav parterna tar varsitt. 

Ansvarig kurschef för kommande kurs: 

Tänkt placering i förband: 

Ekipaget är Godkänt Icke godkänt Omtest får genomföras (J/N): 
Kommentarsfält (FM-kontrollantens nulägesbeskrivning som stöd till kurschef och instruktörer) 
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Stöd för FM-kontrollant Anlagstest patrullhund Hv 

Nedanstående tabell är stöd vid bedömning av anlagstest för blivande ekipage. 
Diskvalificerande är skotträdsla samt oacceptabelt beteende. 

1. Hälsning Tar kontakt 
självmant, 
spontant. 

Tar kontakt när 
föraren eller 
kontrollanten 
skapar anledning. 

Accepterar kontakt 
utan att dra sig 
undan. 

Överdrivet kontakt-
tagande. 

Undviker 
kontakt, skyggar, 
drar sig undan. 

2. Samarbete med
okänd person

Följer villigt med. 
Engagerar sig. 

Följer med villigt. 
Är överdrivet 
intresserad. 

Följer med men är 
inte intresserad av 
FM-kontrollanten.

Följer med 
motvilligt. 

Följer inte med 
trots flera försök 
att locka. 

3. Hantering med
lyft

Accepterar 
hantering, lugn. 

Följer villigt med. 
Engagerar sig 

Accepterar 
hantering, 
tendenser att dra 
sig undan. 

Följer med villigt. 
Är överdrivet 
intresserad. 

Överdrivet 
inställsam. 

Följer med men är 
inte intresserad av 
FM-kontrollant. 

Obekväm vid 
hantering. Undviker, 
drar sig undan, söker 
stöd hos föraren  

Följer med 
motvilligt. 

Går ej att 
hantera. 
Avvisar med 
kroppsspråk, 
ljud, bitförsök 
etc. 

Följer inte med 
trots flera förs att 
locka. 

4. Socialt
engagemang

Startar snabbt, 
leker aktivt, 
uppmanar passiv 
FM-kontrollant 
till fortsatt lek 

Startar snabbt, 
leker aktivt, visar 
intresse mot 
passiv FM-
kontrollant. 

Blir efterhand mer 
aktiv. Är aktiv med 
FM-kontrollant när 
denne är aktiv. 

. Visar något intresse 
till samarbete. 

Visar inget 
intresse. 

5. Engagemang och
aktivitet
(föremålssök)

Visar stort intresse 
och stor 
arbetslust. 

Letar intensivt 
när inget föremål 
är utlagt. 

Visar något intresse 
för att leta efter 
föremålet. 

Ger upp ganska snart 
när inget föremål är 
utlagt. 

Inget intresse 
från hunden att 
arbeta, gör andra 
saker. 

6. Skottprov Visar ingen 
berördhet. Snabb 
kontroll och sedan 
helt oberörd. 

Avtagande 
kontroller under 
lek/passivitet. 
Därefter oberörd. 

Riktar intresse mot 
skytten eller annat 
men återgår till 
lek/passivitet. 

Avbryter lek eller 
passivitet. Låser sig 
mot skytten eller 
annat. Återgår inte 
till lek/passivitet. 

Berörd, vill 
lämna platsen. 
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