
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐
Fullföljer under maxtid
med samtliga föremål

Anmärkningar

Godkänd Ej godkänd

- Spår ☐
Fullföljer ej eller 
överskrider
maxtiden

☐
Fullföljer under maxtid,
med missat slutföremål ☐

Fullföljer under
maxtid, två missade
föremål.

☐
Fullföljer under
maxtid, ett missat
föremål

- Markering av första
föremål ☐Markerar ej ☐ Vidrör föremålet ☐ Passiv markering ☐

☐ Bra arbetstempo

Tydlig markering 
koncentrerad- Spårupptag ☐ Passerar utan markering ☐

Markerar men
släpper upptaget ☐

Vindar in spåret men hittar 
inte spårkärnan ☐

Tydlig markering men ivrig  
och okoncentrerad ☐

Anmärkningar

Godkänd Ej godkänd

SPÅR DAG 1

- Hopp över hinder ☐ Blir ej kvar framför hindret

☐

☐
Hundföraren låter hunden 
arbeta självständigt

- Platsliggning ☐
Lägger sig ej på 
kommando ☐ Blir ej kvar, följer föraren ☐ ☐

- Patrullering (flera
alternativ kan kryssas) ☐ För högt tempo ☐ Hundföraren styr hunden ☐ Hunden är okoncentrerad

Ligger kvar, men orolig

☐

☐ Hoppar utan kommando ☐ Vägrar hoppa ☐ Hoppar ej, rundar hindret

☐
Ligger kvar, lugn och 
trygg

☐
Lägger sig villigt och

kommando, stannar kvar men stannar kvar stannar kvar☐
Lägger sig tveksamt

FUNKTIONELL LYDNAD

- Fritt följ ☐ Lämnar föraren ☐ Släpar mer än en meter ☐
Följer med efter 
upprepade kommandon ☐

Följer villigt med men 
håller inte rätt position ☐

Följer villigt med i rätt 
position

Anmärkningar

Underskrifter

- Inkallning ☐ Lyder ej ☐
Kommer efter upprepade 
kommandon ☐ Kommer men tveksamt ☐ Kommer snabbt och villigt

- Platsläggande under gång☐ Stannar inte ☐
Stannar men förblir 
stående ☐

Lägger sig efter extra

Protokoll Behörighetsprov Patrullhund Hemvärnet
 OBS. Blanketten Person- och hunduppgifter ska bifogas som försättsblad Gäller fr.o.m. 2022-01-01

AktivitetsnummerReg.nr/TAVLIC Hundens fullständiga namn

Arrangör Plats Datum

SAMARBETE, HANTERING OCH VISITATION

Hantering
Accepterar ej hantering, 
tendenser att dra sig 
undan

Accepterar hantering, 
tendenser att dra sig 
undan, söker förarstöd

Accepterar hantering, 
tendenser att dra sig 
undan i början

Accepterar hantering, lugn Överdrivet inställsam, tar 
kontakt, slickar

Provledare 1 Provledare 2

Startar snabbt men är 
svår att bryta

Anmärkningar

Ben Tassar Päls/hud Öron Tänder
Visitation

Samarbete Visar ovilja till samarbete

Utan anmärkning Utan anmärkning Utan anmärkning Utan anmärkning Utan anmärkning

Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse

Visar något intresse till 
samarbete

Blir efterhand mer aktiv 
och tar självmant initiativ

Startar snabbt och är lätt 
att bryta

Anmärkningar

Funktionär Hundförare

Namnförtydligande Namnförtydligande ☐Godkänd Ej godkänd☐

Ligger kvar x antal 
minuter

☐ Hoppar på kommando

Anmärkningar

Ersättningshund Kompetenshund



☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Hundens fullständiga namn SID 2

☐
Fullföljer ej eller 
överskrider
maxtiden

☐
Fullföljer under maxtid,
med missat slutföremål ☐

Fullföljer under
maxtid, två missade
föremål.

☐
Fullföljer under
maxtid, ett missat
föremål

av materialgömma

Bra tempo, men utnyttjar 
inte terrängskiften (SOLO)

Något intresserad, tittar 
runt ☐

Går runt, orolig söker 
aktivitet

Tydlig markering bjuder ut

Anmärkningar

- Patrullering (flera
alternativ kan kryssas) ☐

För högt arbetstempo 
tempo ☐ Hundföraren styr hunden ☐ Hunden är okoncentrerad ☐ Bra arbetstempo ☐

Hundföraren låter hunden 
arbeta självständigt 

☐ Svag markering
- Vindmarkering

Okoncentrerad vid halter Hunden är hela tiden 
koncentrerad☐

Inget intresse att följa upp 
markeringen

Påverkas av
medföljande personer

- Markering av första
föremål ☐Markerar ej ☐ Vidrör föremålet ☐ ☐

- Spårupptag ☐ Passerar utan markering ☐
Markerar men
släpper markeringen ☐

Vindar in spåret men hittar 
inte spårkärnan

- Spår

Anmärkningar

Godkänd Ej godkänd

Tydlig markering, men 
släpper

Tydlig markering, 
koncentrerad

Godkänd Ej godkänd

☐
Tydlig markering, men 
ivrig och okoncentrerad

☐
Fullföljer under maxtid
med samtliga föremål

☐

☐
Markerar men 
okoncentrerad ☐ Tydlig markering ☐

☐

Påverkas ej
av medföljande
personer.

☐ ☐ ☐ ☐

☐

- Påvisning

- Följande av ljud ☐ Ingen markering ☐
Markerar men blir 
övermotiverad, skall, gnäll ☐

Markerar men men 
figurantens väg går ej att 
följa

☐

PATRULLERING UPPREPAD 500 M

☐

Tydlig markering, ihärdig 
bjuder ut

Tydlig markering, släpper 
tidvis

☐
Bra tempo, utnyttjar 
terrängskiften (SOLO)

Tydlig markering, bjuder 
ut

Påverkar hunden under 
arbetet. Beskriv hur ☐

Låter hunden arbeta 
självständigt

Tydlig markering bjuder ut

Ser inte hundens 
markeringar ☐

- Förarens arbete
☐

☐ ☐

☐ Allmänt ointresserad ☐
Intresserad men 
okoncentrerad ☐

☐

- Vindfigurant

☐

- Vindfigurant ☐ Ingen markering. ☐ Svag markering

Passiv markering ☐

- Patrullering ☐
Hunden är mycket 
okoncentrerad ☐

För högt tempo utnyttjar 
inte terrängskiften (SOLO) ☐

PATRULLERING 250 M MED ÅTERPATRULLERING OCH BEVAKNINGSPROV MED PÅVISNING

- Röjande ljud ☐
Upprepade skall, röjande 
ljud ☐

Enstaka pip eller ihärdigt 
gnäll ☐ Enstaka pip och gnäll ☐ Något pip ☐

- Bevakningsarbete

Tyst

☐ ☐ ☐

För högt tempo men  
utnyttjar terrängskiften 
(SOLO)

Ingen markering Markerar, men figurantens 
väg går ej att följa.

Markerar, återkommande 
släpp, fullföljer

Markerar men är något 
okoncentrerad

☐ Koncentrerad intresserad

- Ljudfigurant Följer hela tiden, 
koncentrerad

Hunden
- Förarens arbete

☐
Inga eller otydliga 
arbetstecken till hunden ☐

Tydliga arbetstecken till 
hunden ☐ ☐

Inga eller otydliga 
arbetstecken till gruppen ☐

Tydliga arbetstecken till 
gruppenTecken

Anmärkningar

Godkänd Ej godkänd

Tydlig markering men 
släpper tidvis

☐
Tydlig markering, men 
släpper tidvis ☐ Tydlig markering bjuder ut☐ Ingen markering ☐ Svag markering

För högt tempo utnyttjar 
inte terrängskiften (SOLO) ☐

För högt men tempo men 
utnyttjar terrängskiften 
(SOLO)

☐
Bra tempo men utnyttjar 
inte terrängskiften (SOLO)

- Ljudfigurant

Anmärkningar

Anmärkningar

Anmärkningar

SPÅR DAG 2

☐ Ingen markering

☐
Bra tempo utnyttjar 
terrängskiften (SOLO)

Markerar men 
okoncentrerad

☐

☐

Hunden är mycket 
okoncentrerad ☐

Markerar men 
okoncentrerad ☐

☐

☐ Ingen markering ☐ Svag markering ☐

- Patrullering

☐
Tydlig markering, bjuder 
ut, släpper tidvis ☐



☐ ☐

☐ ☐

☐
☐

Hundens fullständiga namn SID 3

- Röjande ljud ☐ Upprepade skall, röjer ☐
Enstaka skall eller ihärdigt 
gnäll

☐
Följer hela tiden, 
koncentrerad

☐ Tyst☐

☐

SLUTRESULTAT

Underskrifter

Hundekipaget är godkänt  och lämpligt för krigsplacering/vidareutbildning

Hundekipaget är ej godkänt  (se kommentar nedan)

Anmärkningar

Godkänd Ej godkändAnmärkningar

- Förläggning natt
Beskriv hundens uppträdande under nattförläggningen

☐
Uppmärksam, växlar 
aktivitet, orolig ☐

Uppmärksam,
vandrar runt, följer
med aktivt intresse

☐
Uppmärksam, följer 
omgivningen med aktivt 
intresse, lugn

SKOTTPROV
Anmärkningar

☐Godkänd ☐Ej godkänd

UPPKOPPLING

☐
Lugn och balanserad, 
kopplar av

Anmärkningar

- Uppkoppling i fält ☐
Mycket orolig, kan ej 
koppla av

Anmärkningar

Inga eller otydliga 
arbetstecken till gruppen

Godkänd Ej godkänd

☐
Tydliga arbetstecken till 
gruppenTecken

☐ ☐
- Förarens arbete

☐
Inga eller otydliga 
arbetstecken till hunden ☐

Tydliga arbetstecken till 
hunden

www.brukshundklubben.se
Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta - Tel: 08-505 875 00

Epost: tjanstehund@brukshundklubben.se
Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605, Brukshundservice Sverige AB 556448-6453

Kommentar

Samtliga protokoll (även för icke godkända hundar) skickas till försvarsmaktsombudet omedelbart efter provet.

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande

FM-kontrollant SBK-kontrollant Hundförare

- Markering av figurant ☐ Ingen markering ☐
Svag markering, sedan 
ointresse, fullföljer ej ☐

Tydlig markering, åter-
kommande släpp, fullföljer ☐

Tydlig markering, enstaka 
släpp, fullföljer

Enstaka pip och gnäll ☐ Något pip

- Förarens arbete
☐

Ser inte hundens 
markering ☐

Påverkar hunden under 
arbetet. Beskriv hur ☐

Låter hunden arbeta 
självständigt ☐

Hunden

☐ ☐
Intresserad men 
okoncentrerad ☐ Koncentrerad intresseradGår runt, orolig söker 

aktivitet ☐
Något ointresserad tittar 
runt

FAST BEVAKNING

- Bevakningsarbete ☐ Allmänt ointresse
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