
Prøveregler for Dansk Schweisshundeforenings Eliteschweissprøve 

 

Dansk Schweisshundeforeningen afholder eliteschweissprøven.  

Det tilstræbes, at prøven afholdes 1 gang årligt i august/september. Datoen offentliggøres på foreningens 
hjemmeside.  

For at sikre en relevant sværhedsgrad, skal eliteschweissprøven afholdes i skove, der er kendt for at ”huse” 
mindst to af vores klovbærende vildtarter.  

Deltagere, hjælpemidler og dommere: 
1. Legitimerede schweisshundeekvipager.  

2. Hunde der har opnået præmiering på 1000 meter 20 timer spor eller tilsvarende.  

Hundeføreren skal være medlem af Dansk Schweisshundeforening.  

Der tilstræbes en 50/50 fordeling mellem legitimerede schweisshundeførere og øvrige medlemmer. Er der 
overtegning ved anmeldelsesfristens udløb, foretages der lodtrækning. Tilmeldingen bekræftes herefter af 
prøveleder.  

Tilladte hjælpemidler: Alle 

Dommere: Godkendte dommere, SU-bedømmere eller udenlandske dommere med tilsvarende baggrund. 
Dommere må ikke dømme hunde af eget opdræt, eller dømme hunde ført af familiemedlemmer. 
Det tilstræbes ikke, at prøven kan DKK godkendes. 
 

Sporopbygning og udlægning: 
 

Sporforløb  

Sporet består af 5 delstrækninger af en længde på 200 – 400 meter pr. delstrækning. Sporforløbet 
indpasses i det aktuelle terræn. Den totale sporlængde skal dermed være min. 1000 meter og max. 1600 
meter excl. stjerne og tilbagegang (Bilag 1, skitse 6).  

Alle spor ved samme prøve skal være af samme længde og have samme sværhedsgrad.  

Sporet starter ved at krydse et åbent område, f.eks. en skovvej, sti, afdrift eller vildtager med kloven på den 
ene færtsko.  

I overgangen fra det åbne område (fx i vejkanten eller markkanten) laves et anskudssted som markeres 
med pürschtegn. Her tages den anden færtsko med benpiben på (Bilag 1, skitse 1). 

 



I vilkårlig rækkefølge på sporet er der: 
 

• En tilbagegang på 20 – 30 meter med stifinderafledning (Bilag 1, skitse 2). 
• En rundgang med en diameter på ca. 25 meter. Rundgangen består af 3 runder startede indefra og 

ud. Udgangen krydser gennem hele rundgangen på tværs (Bilag 1, skitse 3). 
• En stjerne med 6 ben af hver 20 meters længde. Udgangen går enten  bagud eller vinkelret i forhold 

til sporet (Bilag 1, skitse 4). 

Krydsning af vej, hvor sporet går vinkelret (i forhold til vejen, der skal krydses) op til vejen, stopper ved 
kanten af vejen, vinkler bagud i en spids vinkel på ca. 20 gr., tegner en bue op mod vejen, og krydser vejen i 
en afstand af 30 – 40 meter fra den spidse vinkel (Bilag 1, skitse 5).Sporudlægning. 

Der anvendes 1 løb fra kron- eller dåvildt. Løbet saves over, så der er en klov og en benpibe.  

Når sporudlægger går ind i udlægningsområdet, er kloven fastspændt i den ene færtsko. På anskudsstedet 
tages den anden færtsko med benpiben på, og der lægges pürschtegn fra det pågældende løb.  

Undervejs i sporforløbet lægges Pürschtegnene på naturligt forekommende steder. Der lægges pürschtegn 
5 steder på sporet. Pürschtegnene skal være knuste løbstykker fra den oversavede benpibe. 

Der laves 1 sårleje undervejs. Sårlejet laves ved at træde området til med benpiben.  

Sporets afsluttes med endnu et sårleje, der også markeres tydeligt i jorden/vegetationen. 

Hetzudlæggeren starter med at træder sårlejet til med benpiben, og der lægges et friskt pürschtegn. 

Sporet forlænges med min. 400 meter op til 500 meter hetz, hvorpå der er en tilbagegang på ca. 20 meter i 
et knæk.  

Hetzsporet skal lægges, så hunden forsvinder i tæt bevoksning og dermed er ude af øjenkontakt med 
føreren.  

Det er et plus, hvis hundeføreren kan meddele at dyret er rejst. Er hundeføreren kommet mere end 25 
meter ud af hetzsporet, skal dommeren gribe ind.  

Dommeren må holder hundeføreren tilbage fra hetzen, indtil der er klarmelding fra hetzudlæggeren.  

Klov og benpibe anvendes kun på det pågældende spor og tilhørende hetzspor. Inden benpiben bruges til 
hetzsporet saves et nyt stykke af, så benpiben har et friskt brud.  

Der anvendes ikke schweiss ved sporudlægningen.  

Afprøvning  

Inden afprøvningen trækkes der lod om fordeling af sporene. 



Afprøvningen starter ved, at hundeføreren får anvist 2 punkter med ca. 50 meters mellemrum. Imellem 
disse to punkter går sporet ind i bevoksningen. Hundeføreren får tillige anvist skudretningen og den 
omtrentlige flugtretning. 

Anskudsstedet er ikke markeret.  

Er hund og hundefører kommet 50 meter eller mere fra sporet, og det er tydeligt at hunden ikke runderer 
for at søge sporet op, gives tabsmelding fra dommer. Sporet anvises ikke.  

Ved hver tabsmelding trækkes en præmiegrad.  

Ved for ringe sporarbejde kan dommeren til enhver tid afbryde afprøvningen. Pendler hunden meget hen 
over sporet uden at markere, trækkes der en præmiegrad.  

Der præmieres med 1. 2. eller 3. præmie ved opgavens samlede løsning (remarbejde og hetz).  

an hunden ikke præmieres, afbrydes afprøvningen.  

Hvis hetzen ikke bestås, er prøven ikke bestået. 3. gang hunden kommer tilbage uden at have været ude 
ved dyret, stoppes afprøvningen.  

For at bestå hetzsporet skal hunden selvstændigt udrede dette, og føreren skal finde frem til dyret.  
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