
Dansk Schweisshundeforenings 

Schweissprøve uden dommerledsagelse: 

Deltagere: 

1. Legitimerede schweisshundeførere. 

2. Hunde der har opnået en 1. præmie på en 20 timers 400 meter anerkendt schweissprøve. 

Hundeføreren skal være medlem af Dansk Schweisshundeforening. 

Hjælpemidler: Hunden må bære pejlhalsbånd, men hundeføreren må ikke medbringe tilhørende modtager. 

Dommere/sporudlæggere: Prøven afvikles uden dommerledsagelse. Prøveleder skal være udpeget af 

Schweisshundeforeningen. Da sporet skal være opbygget så eftersøgningsnært som muligt, er det  kun 

schweisshundeførere,  der kan udlægge selve sporet. 

Det opnåede resultat kan ikke indføres i hundens papirer, da prøven ikke kan godkendes af DKK. 

 

Sporopbygning: 

Sporet lægges som et 1000 meter overnatingsspor med færtsko og klove fra en af de danske vildtlevende 

klovbærende vildtarter. 

Alle spor ved samme prøve skal tilstræbes at have samme sværhedsgrad. 

Anskudssted lægges i forbindelse med en vej, et skovspor eller skovkant. Anskudsstedet er ikke markeret. 

Hundeføreren anvises et område ca.30 – 50 meter længere fremme, hvor det simuleres at dyret har 

passeret i skudøjeblikket. Der anvises samtidig flugtretning. 

Sværhedsgrad: 

På sporet forefindes 3 knæk, hvoraf det ene er forsynet med en 20-25 meter tilbagegang. 

På sporet er der placeret 5 pyrschtegn. 

Alle spor på samme prøve skal indeholde de samme sporelementer i samme rækkefølge. 

 Sporudlægning: 

Der anvendes klove, schweiss og vildtdele fra en vildtlevende hjorteart, og alle komponenter skal komme 

fra samme vildtart. Det skal tilstræbes at alle andvendte komponenter stammer fra samme individ. 

Anskusstedet markeres med udlægning af schweiss og et pyrschtegn, der består af en træskive, hvorpå der 

er dryppet ekstra schweiss eller er fastsømmet en knoglesplint eller et lille stykke skind. Undevejs på sporet 

udlægges 5 pyrschtegn på naturligt forekommende steder. Pyrschtegnene må ikke være skjult under blade 

eller anden form for vegetation, men må gerne placeres i omgivelser, der giver en form for kamuflage. 

Mindst et pyrschtegn skal bestå af en knoglesplint, der er fastsømmet til træskiven, og mindst et 



pyrschtegn skal bestå af et stykke skind, der er fastsømmet til træskiven. Resten kan bestå af træskiver, 

hvorpå der er tilført rigeligt schweiss. 

For enden af sporet er der udlagt skind, som indikerer sporets afslutning. Til forskel for alle andre 

komponenter sporet er opbygget med, behøver skindet for enden ikke at stamme fra samme individ eller 

vildtart. 

Pyrschtegn: 

Pyrschtegn består af en træskive på 1 – 2 cm. tykkelse og en diameter på 5 – 10 cm. hvorpå der er påført 

schweiss eller fastsømmet vildtdele.  

Hvert pyrschtegn, bortset fra det der er placeret på anskudsstedte, er påført et nummer eller anden 

identifikation, der klart viser, hvilket spor de tilhører. Hvis pürschtegnene er forsynet med nummer, 

behøver de ikke nødvendigvis ligge i nummerorden. 

Terræn: 

Sporet lægges i terræn med vekslende underlag, så der opnåes mindst et terrænskifte. Området hvori 

sporet lægges skal have naturlige afgrænsninger, (asfaltvej, grusvej, skovkant e.l.) således at det sikres 

bedst muligt, at ekvipager fra et spor ikke forvilder sig over på andre udlagte spor, der tilhører prøven. 

Afprøvning: 

Hundeføreren anvises det omtrentlige område for anskydningen. Ekvipagen har 2 timer til rådighed for 

udredning af sporet. Tiden starter i samme øjeblik hundeføreren har fået anvist det omtrentlige 

anskudssted. Tiden stopper i samme øjeblik hundeføreren står ved skindet. 

Udredning af sporet skal være så eftersøgningsnært som muligt, og hund og fører skal være alene på 

sporet. Det er derfor ikke tilladt at medbringe tilskuere eller hjælpere på sporet. 

 

Bedømmelse: 

Prøven er bestået, hvis sporet er udredt inden for max. 2 timer. 

Hundeføreren skal hjemtage så mange pyrschtegn som muligt.  Hvert pyrschtegn giver 5 point. Undtaget 

herfra er pürschtegnet i anskudsstedet. 

Prøven kan beståes med 0 point til max. 25 point. 

Der uddeles diplom ved bestået prøve. Diplomet oplyser tiden for udredning, samt opnået point for 

hjemtagne pyrschtegn. 

  


