
Räddningshund – Protokoll Delprov 2            Försök 1    Försök 2    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  

Mobilnr E-post Distrikt RN region 

Moment Allvarlig 
brist 

GK IG Anm Moment Allvarlig 
brist 

GK IG Anm 

1) 
Hantering 

Vägrar, 
morrar, 
berörd, 
tveksam. 

9) 
Uppträdande 
med annan hund 

Utfall, skall, 
accepterar inte. 

2) 
Visitation före 
prov 

Vägrar, 
morrar, 
berörd, 
tveksam. 

10) 

Passivitet Orolig, skäller, 
stressad. 

3) 

Vindmarkering 

Visar inget 
intresse, otydlig, 
tappar intresse, 
föraren läser ej 
hunden. 

11) 

Störningar, 
buller, eller 
annan person 

Behöver 
förarstöd, osäker, 
rusar, 
otrygg, berörd, 
intresse som ej 
avtar, vägrar. 

4) 

Uppföljning 

Fullföljer ej,  
tappar 
intresse, 
hittar ej fram. 

12) 

Miljö/Rörlighet 
Rusar, behöver 
förarstöd, 
osäker, otrygg. 

5) 
Mörker Vägrar, berörd, 

tveksam. 

13) 

Uthållighet 

Fullföljer endast 
delvis, 
slutar arbeta, 
förarpåverkan. 

6) 

Öppen figurant 
Lämnar fig, 
bristfällig 
markering, 
förarpåverkan. 

14) 

Taktik 

Ingen eller 
otillräcklig 
planering, missar 
viktiga saker. 

7) 
Hundens 
uppträdande 
hos figurant 

Närgången mot 
fig, 
tar i kläder, 
river fig. 

15) 

Lyft av hund 

Accepterar ej, 
föraren orkar inte 
lyfta upp hunden. 

8) 
Hög figurant 

Lämnar fig, 
bristfällig 
markering, 
förarpåverkan. 

16) 
Visitation efter 
pro 

Vägrar, 
morrar, 
berörd, tveksam. 

Fritt sök 
Figuranter Allvarlig brist GK IG Anm Figuranter Allvarlig brist  GK   IG Anm 
a) 
  Dold fig. 

Lämnar fig, bristfällig 
markering, 
förarpåverkan, 
närgången mot fig. 

e) 
 Dold fig. 

Lämnar fig, 
bristfällig markering, 
förarpåverkan, 
närgången mot fig. 

b)  
  Dold fig. 

Lämnar fig, bristfällig 
markering, 
förarpåverkan, 
närgången mot fig. 

f) 
........fig. 

Lämnar fig, 
bristfällig markering, 
förarpåverkan, 
närgången mot fig. 

c) 
  Dold fig. 

Lämnar fig, bristfällig 
markering, 
förarpåverkan, 
närgången mot fig. 

g) 
........fig. 

Lämnar fig, 
bristfällig markering, 
förarpåverkan, 
närgången mot fig. 

d) 
  Dold fig. 

Lämnar fig, bristfällig 
markering, 
förarpåverkan, 
närgången mot fig. 

h) 
........fig. 

Lämnar fig, 
bristfällig markering, 
förarpåverkan, 
närgången mot fig. 

Antal figuranter Missade 
figuranter 

Lämnade 
figuranter 

Felmarkeringar 

      Domare        Namnförtydligande 

____________________________        _________________________ 

Godkänd 

Ej godkänd 

…..................................................................................................................                                                                                                                              2019-07-01 
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