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Aktivitetsnr (obligatoriskt) Datum Plats Arrangör 

Hundens fullständiga namn  Reg. nr/TAVLIC nr  Ras Kön 

Förarens namn SBK medl nr (obligatoriskt) Markering:    Skall    Rulle  

Mobiltel E-post Distrikt RN region 

Moment Allvarlig brist GK IG Anm. 
Hantering Vägrar, berörd, tveksam, morrar. 

Visitation före prov Vägrar, berörd, tveksam, morrar. 

Visitation efter prov Vägrar, berörd, tveksam, morrar. 

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

Uppföljning Fullföljer ej, hunden tappar intresse, 
hittar ej fram. 

Hög figurant Lämnar fig, bristfällig markering, 
förarpåverkan, markerar ej. 

Lyft av hund Accepterar inte, föraren orkar inte lyfta upp 
hunden. 

Uppträdande med 
annan hund Utfall, skall, accepterar inte, biter. 

Passivitet Orolig, skäller, stressad. 

Öppen figurant Lämnar fig, slarviga markeringar, 
förarpåverkan, markerar ej. 

Uppträdande 
öppen fig  Närgången mot fig, tar tag i kläder, river. 

Miljö, buller,  
störning av 
annan person 

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

Sök på öppen yta 

Sök över yta Allvarlig brist GK IG Anm. 
   Ytsök Hunden går ur hand, hunden tröttnar, följer 

ej planering, bristfällig sök taktik. 

   Markeringar Lämnar fig, bristfällig markering, 
förarpåverkan, markerar ej. 

Sök i rasmassor 

Ruin1 Allvarlig brist GK IG Anm. 
  Ruinsök Hunden går ur hand, hunden tröttnar, följer 

ej planering, bristfällig sök taktik. 

   Markeringar Lämnar fig, bristfällig markering, 
förarpåverkan, markerar ej. 

Ruin2 Allvarlig brist GK IG Anm. 
   Ruinsök Hunden går ur hand, hunden tröttnar, följer 

ej planering, bristfällig sök taktik. 

   Markeringar Lämnar fig, bristfällig markering, 
förarpåverkan, markerar ej. 

Antal figuranter Missade 
figuranter 

Antal lämnade 
figuranter Felmarkeringar 

 Domare Namnförtydligande

…..........................................  …........................................... 
Godkänd 

Ej godkänd 

…..................................................................................................................................................... 

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