
               Svenska Brukshundklubben 
              

Bedömningsprotokoll Sjöräddningshund     Delprov 2 
	  
Aktivitetsnummer: 
 

Datum Plats: 
 

Hundens fullständiga namn: 
 

Reg. nr/TAVLIC.nr: 
 

Förarens namn: 
 

Ras: 
 

SBK medlemsnummer: 
 

Distrikt: 
 

Markeringssätt: 
 

Tillhör station: 
 

	  
Miljödelen på land:  
Moment Otillräckligt Bristfälligt God Utmärkt 
1. Figurantintresse  � Lämnar fig flera ggr, 

upprepade omskick 
� stannar, men måste 
aktiveras 

� stannar, kan vara ngt 
tveksam, försiktig 

� engagerar sig starkt i 
fig 

2. Samarbetsvilja � dålig kontakt, brister 
hos hunden/föraren 

� överdriven kontakt, 
klistrar, inställsam 

� bra samarbete, alltför 
självständig 

� bra kontakt och 
samarbete 

3. Uthållighet, 
intensitet 

� tappar intresset, 
fullföljer endast delvis 

� fullföljer under 
förarpåverkan 

� arbetar hela tiden, 
fullföljer 

� arbetar med hög 
intensitet, fullföljer 

4. Självständighet  � vill inte gå ut, otrygg, 
osäker 

� söker förarstöd, något 
osäker på avstånd 

� söker självständigt, 
något förarstöd 

� söker självständigt 

5. Taktiskt kunnande � ingen eller otillräcklig 
plan 

� planerar men följer 
inte plan, missar viktiga 
saker 

� planerar bra och följer 
plan i stort 

� planerar bra och följer 
planen 

6. Avrapportering � ingen eller mycket 
dålig rapportering 

� kort rapportering, 
minimal information 

� bra rapportering som 
täcker det viktigaste 

� utförlig rapportering 

7. Riskbedömning, 
säkerhet för hund 

� ser inte risker, fel 
utrustning, tänker inte på 
hunden 

� dålig bedömning av 
risker, slarv, otillräcklig 
utrustning 

� tillräckligt bra 
bedömning, tänker på 
hunden 

� bra bedömning, tar 
hand om hunden, rätt 
utrustning 

8. Markeringskontroll � flera omskick, 
förarpåverkan, markerar 
inte 

� slarvig, oprecis, otydlig 
markering 

� markerar tveksamt 
eller efter fördröjning 

� markerar med god 
precision och intensitet 

9. Vindmarkering, 
koppelsök 

� inget intresse, ingen 
vindmarkering ut i 
koppel 

� slarvig, oprecis 
vindmarkering, 
förarpåverkan 

� tveksam 
vindmarkering eller 
fördröjning 

� tydlig vindmarkering, 
god intensitet 

10. Markering i koppel � flera omskick, 
förarpåverkan, markerar 
inte 

� slarvig, oprecis, otydlig 
markering 

� markerar tveksamt 
eller efter fördröjning 

� markerar med god 
precision och intensitet 

11. Markering hög 
figurant 

� flera omskick, 
förarpåverkan, markerar 
inte 

� slarvig, oprecis, otydlig 
markering 

� markerar tveksamt 
eller efter fördröjning 

� markerar med god 
precision och intensitet 

12. Hantering/ 
Visitation 

� avisar hantering samt 
visitation 

� berörd, tveksam, har 
svårt att acceptera 

�  något berörd, 
försiktig, accepterar 

� helt oberörd, 
accepterar snabbt 

13. Miljöberördhet 
underlag 

� vägrar först, går efter 
förarpåverkan 

� berörd, tveksam, rusar 
över 

� något berörd men 
fullföljer 

� oberörd, snabb 
kontroll 

14. Markering öppen 
fig 

� flera omskick, 
förarpåverkan, markerar 
inte 

� slarvig, oprecis, otydlig 
markering 

� markerar tveksamt 
eller efter fördröjning 

� markerar med god 
precision och intensitet 

15. Markering dold fig � flera omskick, 
förarpåverkan, markerar 
inte 

� slarvig, oprecis, otydlig 
markering 

� markerar tveksamt 
eller efter fördröjning 

� markerar med god 
precision och intensitet 

	  
Bedömare:  Betyg GK  
Namnförtydl: Betyg ej GK  
Kommentarer:  Antal fig  
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Aktivitetsnummer: Datu Plats: 
 

Hundens fullständiga namn: 
 

Reg. nr/TAVLIC.nr: 
 

Förarens namn: 
 

Ras: 
 

SBK medlemsnummer: 
 

Distrikt: 
 

Markeringssätt: 
 

Tillhör station: 
 

	  
Sjödelen: 
Moment Otillräckligt Bristfälligt God Utmärkt 
16. Figurantintresse  � Lämnar fig flera ggr, 

upprepade omskick 
� stannar, men måste 
aktiveras 

� stannar, kan vara ngt 
tveksam, försiktig 

� engagerar sig starkt i fig 

17. Samarbetsvilja � dålig kontakt, brister 
hos hunden/föraren 

� överdriven kontakt, 
klistrar, inställsam 

� bra samarbete, alltför 
självständig 

� bra kontakt och 
samarbete 

18. Uthållighet, 
intensitet 

� tappar intresset, 
fullföljer endast delvis 

� fullföljer under 
förarpåverkan 

� arbetar hela tiden, 
fullföljer 

� arbetar med hög 
intensitet, fullföljer 

19. Självständighet  � vill inte gå ut, otrygg, 
osäker 
 

� söker förarstöd, något 
osäker på avstånd 

� söker självständigt, 
något förarstöd 

� söker självständigt 

20. Taktiskt 
kunnande 

� ingen eller otillräcklig 
plan 

� planerar men följer ej 
plan, missar viktiga saker 

� planerar bra, följer plan 
i stort/missar något 

� planerar bra och följer 
planen 

21. Avrapportering � ingen eller mycket dålig 
rapportering 

� kort rapportering, 
minimal information 

� bra rapportering som 
täcker det viktigaste 

� utförlig rapportering 

22. Riskbedömning, 
säkerhet för hund 

� ser inte risker, fel 
utrustning, tänker inte på 
hunden 

� dålig bedömning av 
risker, slarv, otillräcklig 
utrustning 

� tillräckligt bra 
bedömning, tänker på 
hunden 

� bra bedömning, tar 
hand om hunden, rätt 
utrustning 

23. Passivitet, i vänta 
på arbete 

� orolig, stressad, skall, 
piper 
 

� kopplar av/orolig 
trögstartad vid arbete 

� något orolig, startar 
snabbt vid arbete 

� kopplar av, startar 
snabbt vid arbete 

24. Hantering på 
båten 

� vägrar, accepterar efter 
förarpåverkan 

� berörd, har svårt att 
acceptera 

� något berörd, 
accepterar försiktigt 

� oberörd, accepterar 
snabbt 

25. Underlag på 
båten 

� kraftigt påverkad, slutar 
arbeta 

� berörd, tveksam men 
fullföljer 

� något berörd men 
fullföljer 

� oberörd av underlagen 

26. Ljud, buller på 
båten 

� kraftigt påverkad, slutar 
arbeta 

� berörd, tveksam men 
fullföljer 

� något berörd men 
fullföljer 

� oberörd, snabb 
kontroll 

27. Distraktion av 
andra hundar  

� utfall, skall, accepterar 
inte 

� stort intresse som avtar � uppmärksam men 
kopplar av 

� litet eller inget intresse 

28. Sök i mörker från 
båt 

� visar inget intresse, 
jobbar inte 
 

� slarvig, otydlig, föraren 
kan inte läsa hunden 

� tveksam, otydlig men 
föraren läser hunden  

� visar ett tydligt intresse 
från båten 

29. Vindmarkering, 
koppelsök 

� inget intresse, ingen 
vindmarkering ut i koppel 

� slarvig, oprecis 
vindmarkering, 
förarpåverkan 

� tveksam vindmarkering 
eller fördröjning 

� tydlig vindmarkering, 
god intensitet 

30. Markering i 
koppel/bryggsök  

� flera omskick, 
förarpåverkan, markerar 
inte 

� slarvig, oprecis, otydlig 
markering 

� markerar tveksamt eller 
efter fördröjning 

� markerar med god 
precision och intensitet 

31. Avståndsmarkeri
ng från båt  

� visar inget intresse, 
jobbar inte 
 

� slarvig, otydlig, föraren 
kan inte läsa hunden 

� tveksam, otydlig men 
föraren läser hunden  

� visar ett tydligt intresse 
från båten 

32. Markering öppen 
på land  

� flera omskick, 
förarpåverkan, markerar 
inte 

� slarvig, oprecis, otydlig 
markering 

� markerar tveksamt eller 
efter fördröjning 

� markerar med god 
precision och intensitet 

	  
	  
Bedömare:  Betyg GK  
Namnförtydl: Betyg ej GK  
Kommentarer:  Antal fig  
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