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Nationellt räddningshundtest   

FÖR NRT GÄLLER OCKSÅ: 

• Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 

• Särskilda regler för räddningshundprov 

Tillägg till särskilda regler 

Belöning av hund 

Hundföraren, HF, ska med precision peka ut vittringsstället exakt för domare innan 

belöning av hunden med röst och klapp får ske. I område där HF inte får gå in: HF begär 

klartecken att gå in vid markering. När HF kommer fram till vittringskällan pekas den ut för 

domare. Därefter belönas hunden röst och klapp. Det är inte tillåtet att ta på eller klappa 

på gömsle som belöning. 

 
Vattning av hund får endast ske utanför sökområdet (ej vid legor). Extremt varm 
väderlek kan utgöra undantag efter tillstånd och anvisad plats av domaren. 

BAKGRUND  

• Prövningen vid NRT omfattar hundekipage inför rekrytering och vidmakthållande för 

ekipage till sök- och räddningsuppdrag i nationell regi. NRT ska följa SBK:s fastställda 

regler för hur upplägg och moment ska genomföras. 

SYFTE 

• NRT syftar till att pröva och visa hundens och förarens förmåga till effektiv och 

flexibel sökinsats under fältmässiga förhållanden och under press, fysisk och 

arbetsmässig belastning. NRT ska också pröva förarens kunskaper inom söktaktik.  



2 

• En helhetsbedömning av ekipaget, och dess slutomdöme vid NRT (godkänd/ej 

godkänd), ska utgöra underlag inför rekrytering av ekipaget till NATIONELLA SÖK 

OCH RÄDDNINGSSTYRKAN och plats på larmlistan. 

• Syftet med provet är att deltagarna ska prövas i övningar som efterliknar arbetssätt 

vid extra ordinära händelser som:  terrorattentat, sprängolycka, olyckor vid krig, 

rasolyckor som takras vid snötyngda tak eller arbetsplatsolyckor, jordskred efter 

översvämningar o s v. 

 MÅL/KRAV 

• RHFU avslutas med ett NRT och vid godkänt resultat gäller denna i 15 månader.  

• NRT ska genomföras varje år. Godkänt resultat ska gälla max 15 månader från det 

datum som står på hundförarens intyg. 

• Om NRT ej genomförs inom 15 månader blir ekipaget automatiskt avställt från 

larmlistan. 

• Om man tackar nej till NRT och ej har giltiga skäl räknas det som ej genomförd NRT. 

• Prioriteringsordning för uttagning till NRT avgörs, utifrån de aktuella ekipagens status 

inför varje NRT, av AG Prov. 

• Ekipage som ej blivit godkänt under 24 månader blir definitivt avställt.  

• Ekipaget blir 

efter rekommendation av RN-instruktör och i mån av plats. 

• Ekipage som inte bedömts godkänd, ställs omedelbart av från larmlistan över de 

ekipage som kan kallas till insats. (Det är inte tillåtet att ta med ekipage på insats 

eller MSB:s övningar, som inte genomfört godkänt NRT.).  

• NRT bedöms av domare eller bedömare. Domare/bedömare och provledare tillsätts 

av AG Prov. Enstaka områden kan dömas av en domare vid ev. risk för jäv. 

• Deltagarna bör/skall medtaga figurant för att delta. Arrangören kan ställa krav på 

att prövande ska ta med sig 1-2 figuranter. 

 

GENOMFÖRANDE 

• Varje NRT genomförs med max10 deltagare. 6 st domare/bedömare åtgår för 

bedömning samt 10 - 16 figuranter. Samtliga domare ska vara tillgängliga på 

provområdet hela provtiden för att få en helhetsbild av ekipagens arbete eller vara 

behjälpliga under provet med varierande uppgifter. 

• Önskvärt: inte färre än 6 anmälda deltagare för genomförande. 

• Varje område kan innehålla 0 - 5 figuranter 

• Totalt 7 olika områden används. Tomma områden kan förekomma. Ett område ska 

sökas i mörker. 

• Provet ska sträcka sig över två dagar, förslagsvis lördag-söndag. 

• Områdenas storlek motsvarar en söktid på ca 20min/område. Ekipagen ska vid 

något tillfälle söka 2-3 områden i följd. Förslagsvis används område 2-4 till detta. 
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• Deltagarna bor i ett gemensamt boende. Förare och hund skall vistas i förläggning, 

bas eller karantän under pauser samt övernatta tillsammans med övriga. 

Stickprovskontrolleras av domare. 

• Ev. funna figuranter bärgas inte under hela provet. 

• Kläder och mat ska inte läggas ut då det inte fyller något syfte. 

• Provhund bör användas för att kontrollera vittringsförhållandena under dagen. 

• Provet ska innehålla en samarbetsuppgift. 

• Munkorg. Hund ska av säkerhetsskäl för funktionär bära munkorg under momentet 

lyft/bärande samt vid transport med flera hundar. Munkorgen ska vara öppen och 

medföras av föraren (munkorg som ingår i hundens utrustning).  

Sök i rasmiljö, ruinsök 

• Hunden ska arbeta utan halsband eller tjänstetecken i ruinsök på inhägnade 

områden. Vid ruinsök på icke inhägnade områden ska tjänstetecken användas.  

• Rullhund har särskilt halsband för rullen. Rullens halsband och eventuellt 

tjänstetecken ska ha utlösningsanordning, säkerhetsspänne. Utlösningsanordning 

visas av föraren för domaren.  

Centrala områden för bedömning 

• Hundförarens förmåga att rationellt utnyttja den information som getts, vind och 

terräng, sin hunds resurser i sökområdet samt korrekt läsa hundens signaler och 

eventuell markering. 

• Både hundens och förarens genomförande av uppgifter bedöms, liksom samspelet 

dem emellan och graden av lagarbete. Även momenten mellan sökinsatserna 

bedöms, liksom helheten av ekipagens uppträdande i sökområden, mellan insatser 

och i förläggningen 

• Förarens egenskaper i fråga om visad kompetens för uppgiften, förmåga att ta 

instruktioner, gott hundförarskap, kamratskap, samarbetsförmåga, flexibilitet och 

inställning till uppgiften ska ingå i helhetsbedömningen. 

• Varje sökinsats i NRT bedöms av två erfarna SBK-domare/bedömare.  

•  

tillsammans med detta ekipage

ekipaget. 

 

VID ARRANGERANDET AV NRT ANSVARAR SBK/ AG PROV 

RH FÖR: 

• att arrangera NRT som helhet. 

• att fastställa datum och initiera planering av arrangemanget i början av varje 

kalenderår. 

• figuranter/markörer i tillräckligt antal för rimligt avlösningsschema, till sökområden, 

filtar, liggunderlag och eventuell förplägnad. 

• att sambandslista med samtliga bedömare och stationsansvariga, upprättas och 

delges innan provet startar. 
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• praktiska arrangemang, mat och husrum, reskostnad, transport etc. för 

arrangörsstab och domare.  

• arkivering av resultat från NRT samt att deltagande ekipage får protokoll hemsänt 

efter NRT. Bedömning av enskilt ekipage delges RN-instruktören, RN-ansvarig och 

distriktsansvariga för uppföljning. 

• utvärdering av NRT med deltagare och arrangörsstab, samt 

förbättringar/justeringar till nästa NRT utifrån synpunkter i utvärderingen. 

• att inbjudan till domare/bedömare med lång erfarenhet av räddningshund sänds 

ut till domarna av gruppens domaransvarig. 

• att domare och bedömare knyts till NRT i tillräcklig omfattning för en rimlig 

arbetsbelastning under provets genomförande. 

• att figuranter och andra frivilliga resurspersoner inbjuds  

• hundars, förares, figuranters och andra deltagares säkerhet och rimliga belastning 

under provet. 

• information till varje ekipage direkt efter slutförd NRT med resultat av provet 

(godkänd/underkänd) utvärdering av ekipagets insats samt eventuella råd och 

tränings-/utvecklingsförslag för både hund och förare. 

• att kallelse till ekipagen med inbjudan och information om NRT sänds ut i god tid 

före fastställt provdatum. 

• faciliteter i form av utrustning och förläggning, lokaler för prov, iordningställande av 

provområden, kommunikationsradio och annan nödvändig utrustning vid sidan om 

personlig utrustning (PU). För PU och hundburar står ekipagen själva. 

 

REKOMMENDERAT GENOMFÖRANDE AV NRT  

• Provområdet ska företrädesvis omfatta ruinstäder, rasområden/rivningsobjekt eller 

motsvarande industriområden. Områdenas storlek ska vara så att sökarbetet tar ca 

20 min inklusive presentation av område och uppgift samt avrapportering. Skall 

innehålla dolda och djupa legor, på minst 1,5 m avstånd horisontellt eller vertikalt. 

• Provområdet får ej beträdas av ekipagen innan provet. Prövande ska befinna sig på 

anvisat område, bas/karantän, tills provledare ger annat besked. 

• Upplägget av NRT är en rekommendation och tillåts anpassas med hänsyn till 

förutsättningarna i aktuellt övningsområde. 

Markörer 

• Antalet markörer ska vara okänt för hundföraren. 

• Markörerna ska vara dolda och osynliga för förare och hund. Vissa markörer bör 

vara delvis åtkomliga för hunden för att möjliggöra bedömning av hundens 

agerande gentemot figurant. 

• Markörerna måste förhålla sig passiva och tysta. 

Markörerna ska placeras ut minst 15 minuter innan det första ekipaget inleder 

sökarbetet eller efter ett längre uppehåll t.ex. efter lunchuppehåll 
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Genomförande 

• NRT inleds och avslutas med visitation 

• Delmoment som ska ingå under provet förutom sökområdena är: markeringskontroll 

(anskällningslådan), passivitet, lyft och visitation 

• Vid något tillfälle ska hundens sociala förmåga och förarens samarbetsförmåga 

testas, genom sök med flera ekipage nära varandra och/eller i samma område. 

• På motsvarande sätt ska hundens hanterbarhet prövas med lyft, hissning/firning 

eller liknande i anslutning till eller direkt efter en sökuppgift. 

• Vid varje sökområde får hundföraren en muntlig eller skriftlig genomgång av 

området och uppgiften. Anvisningar kan också vara en skiss/ritning. Hundföraren 

ska utifrån informationen göra en orientering och bedömning, fatta ett taktiskt 

beslut, delge detta till bedömaren och genomföra sökinsats enligt beslutet. Tiden för 

information och bedömning inkluderas i den totala söktiden 20 min. 

• Hundföraren ska självständigt bedöma säkerheten i området och genomföra sök 

med kopplad och lös hund utifrån sin bedömning.  

• Område med begränsning 

• Vindmarkering.  

• Passivitet kan läggas in i stationerna ovan. 

 

Kriterier för godkännande 

• Godkännandekriterier förare: följer planen, tar hand om hund och utrustning, bra 

säkerhetstänk, läser hunden, tydligt utpekande av figurant. 

• Godkännandekriterier hund: markerar med god precision, arbetar med hög 

intensitet, starkt figurantintresse, styrbar men arbetar självständigt, hanterbar, 

oberörd av miljö och störningar. 

• För att bli godkänd ska 80 % av markörerna vara funna. Detta innebär 3 missade 

markörer om man har 13-15 markörer. Om man har 10-12 markörer är 2 missade 

godkänt. 

• I bedömningen tas, utöver 80 % funna markörer, hänsyn till hur många områden 

som är GK resp. IG. Minst 4 av de 7 områdena ska vara GK, och av dessa max 1 

område IG p g a rörlighet (enl. rutan rörlighet i protokollet). 

• Max 1 felmarkering är GK 

• Om en lega stryks under provet skall alla ekipage få tillgodoräknat den på grund av 

% satsen 

• Allvarliga brister i hundens arbete kan trots GK antal funna markörer och GK antal 

områden göra att hunden ej kan godkännas för insatser i skarpt läge. 

• Gruppsökets markörer räknas inte med i totala antalet. 

• Anskällningslådans markör räknas inte med i totala antalet. 

• Tomt område underkänns p g a felmarkering eller om det är bristfälligt genomsökt.  

• Om hund biter under visitation avbryts momentet och hunden blir inte godkänd på 

NRT. Vid visitation ska två domare medverka. (om något händer som leder till 
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anmälan om oacceptabelt beteende är det en fördel om två domare beskriver 

händelseförloppet). 

• Om hund morrar, när den bär munkorg t ex vid hantering avbryts momentet och 

hunden blir inte godkänd på NRT. 

• Om hund biter eller gör utfall mot människa eller annan hund under provet skall 

Anmälan om oacceptabelt beteende upprättas. Alla funktionärer har 

anmälningsplikt. 

• Ekipaget har 20 min att arbeta i sökområdet. Provledaren håller koll på tiden och 

talar om för domaren, när tiden är ute. Domaren meddelar hundföraren - om inte 

hunden är i omedelbar närhet av en lega. I så fall avvaktar domaren någon minut 

tills hunden går vidare. Det får inte innebära väsentligt förlängd söktid. 

Förnyad prövning av moment 

• Ekipage, som på ett mycket övertygande sätt genomför NRT med godkänd nivå, 

men trots det hamnar på IG kan, om domarna så bedömer, prövas på nytt i det 

enstaka moment som var underkänt.  

 

Denna prövning görs i anslutning till aktuell NRT. 

  Förtydligande om bedömning 

• Hunden har klart och tydligt lokaliserat en lega, står kvar där, är mycket 

intresserad, viftar på svansen men kommer inte till markering. Hunden lämnar legan 

och fortsätter söket i resten av området. Även om hunden så småningom 

återvänder till legan och markerar ska den markören räknas som missad. 

• Hunden står vid en lega och får vittring från en annan lega som lockar. Hunden 

springer dit och markerar, men återvänder sedan direkt till första legan och 

markerar där. Detta skall räknas som ett godkänt arbete. 

• Vindmarkering. Uppföljning som inte leder fram till markör efter två försök bedöms 

som missad fig., t.ex. när förare avbryter uppföljningen eller när domare tar tillbaka 

ekipaget till stigen. Dold markör markeras med skall eller rulle. Om markören är helt 

synlig krävs inte någon markering med skall eller rulle. Mellan varje hund skall 

ingångsspåret efter figuranten vallas av. Förutsättningarna kan förändras efter varje 

ekipage 

I händelse av tomt område: ekipaget gör vindmarkering och föraren begär 

klartecken för uppföljning. Bedöms som felmarkering eftersom föraren ej får följa 

upp i det tomma området. 

• Område med begränsning: när hunden markerat figurant och föraren pekat ut 

fyndplats. Föraren väljer att skicka hunden och går själv direkt ut ur området. 

Föraren får ej påverka hunden i sökarbetet under tiden på väg tillbaka.  

• Gruppens förläggning. Ekipage som avviker från gruppens förläggning och flyttar 

till annan plats underkänns på provet. 

Bedömning av ekipaget under hela NRT 

Bedömning av sökarbete: 

Sökuppgifterna kan bedömas utifrån NRT-protokoll men ekipagets betyg på 

varje uppgift liksom på NRT som helhet är G (godkänd) eller IG (underkänd). Underkänt 

betyg ska motiveras.  
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Kontinuerlig bedömning: 

Vid sidan av bedömningen av de specifika sökuppgifterna och andra provmoment gör 

domarna en kontinuerlig bedömning av ekipagens agerande i anvisad förläggning, 

mellan momenten och i sitt uppträdande mot varandra och mot arrangörsstaben. 

Resultaten av denna bedömning protokollförs inte men ingår som underlag i den slutliga 

bedömningen av vart och ett av ekipagens helhetsintryck. 

 

 

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG 
 

Upplägget är ett förslag som kan ändras för att anpassas till områdenas beskaffenhet och 

förutsättningar. Områdena kan tas i valfri ordning. Tomma områden kan förekomma. 

 

Lördag, 5 områden förbereds. 

Inleds med markeringskontroll, anskällningslådan, visitation och hantering.  

 

Område 1 Gemensamt sök över stor yta. 

två och två eller fyra och fyra. Samarbetsövning/fysisk belastning i grupp anpassat till 

området. Figuranter som gruppen finner i detta sök får inte tillgodoräknas vid 

bedömningen av varje enskilt ekipage. 

Ex. på samarbete i grupp: bärgning av fig. hjälper till med framkomlighet i området, in i 

och ut ur byggnad/container 

 

Område 2 Genomförs som ett koppelsök med flertal objekt exempelvis ras av flera 

byggnader som skapar olika håligheter av varierande storlek och volym. 

Dolda legor i varierande storlek och karaktär. Dock inte hög. Kan vara inomhus eller 

utomhus, ruin eller ytsök.  

Område 3 Instabilt rasområden där endast hunden får söka av området. 

Genomförs som ruinsök men kan vara med begränsning. Flera sidor på området kan ges 

för att skicka in hunden från. Figuranterna ska vara oåtkomliga för hunden. 

 

Område 4 Endast hunden får söka av området. 

Endast en sida ska vara tillgänglig att skicka hunden från. Ska simulera en byggnad med 

tre sidor som ej medger möjlighet att sända hunden från. 

Legor med varierande svårighet och vittrings förhållande eftersträvas kan innehålla 

öppna, delvis dolda samt dolda figuranter. 

Område 5 Nattsök. Ska säkerställa ekipagets förmåga att arbeta i mörker. Startar så snart 

mörkret infaller, så att möjlighet till längre tids vila garanteras förarna efter avslutat 

sökarbete, innan uppstart av dag 2. 

 

Området bör vara ett ytsöksområde. Föraren får ha belysning (pannlampa och/eller 

ficklampa. Belysning på hundarna får förekomma. Figuranterna ska placeras så att de ej 

kan hittas med hjälp av belysningen. OBS! Halsband ska ha säkerhetsspänne d v s 

spänne som lätt löser ut. 

 

Vid perioder när det mörknar mycket sent på natten kan mörkersök ske i mörka utrymmen 

inomhus. 
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Söndag, 2 områden förbereds.   

Område 6 Simulera ett skred som ej gör det möjligt för förare och hund att gå in, innan 

området är säkrat. Antal figuranter max 3. Området blir säkrat efter att vindmarkeringen 

är påvisad för bedömaren. Områdets storlek kan vara ca 150 x 50meter. Ekipaget skall 

ges möjlighet att gå runt hela området i koppel. 

 

Momentet består av 2 delar, vindmarkering samt uppföljande koppelsök med markering. 

Området kan göras i yta eller ruin, söktid ca 20 min. Skall vara helt öppet, inga byggnader 

men med naturlig växtlighet (gräs, buskar, träd) 

 

Område 7 Ett större ruinsök. Här är området säkrat så att ekipaget kan gå i området. 

Legor ska vara helt dolda för både förare och hund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


