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Hur går bedömningen till?
Bedömning kommer att ske utifrån hundens motivation i sökarbete, förarens taktik &
samarbete mellan ekipaget, samt hundens markering av hittad doftlega/gömma.
Du som förare talar om när du har markering och får då en bekräftelse om det är
Rätt/fel av domaren och du får berömma och klappa om din hund, men inte ge godis
eller föremål i sökområdet.
Max antal gömmor i varje sökområde är 3 gömmor och det kommer inte vara några
tomma sök. Söket är inte slut förrän föraren anser att området är genomsökt eller när
hunden hittat och markerat sista gömman. Då avslutas sökarbetet.
Det kommer att finnas en maxtid för varje sökmoment som meddelas vid samlingen
och genomgång av sökområdet. Alltså kommer inte tiden att vara avgörande för den
som kommer att vinna, däremot är den utslagsgivande mellan lika poäng.
Det kommer ligga hög prioritering för att hunden har en bra motivation att vilja söka –
hitta och markera.
Samtliga sök genomförs med kopplad hund.

Varje sökmoment är värt 25 poäng som fördelas enligt nedan:
Markering av hittad gömma: Max 12 poäng fördelas på antal gömmor.
Hundens markering:
Hur tydligt markerar hunden gömman för sin förare?
Tydlig passiv markering såsom frys, liggande eller sittande markering? Svagt?
Avståndsmarkerar? Krafs?
Hittandet av gömman:
Hur motiverad är hunden för att hitta det den söker efter?
Ointresserad? Intensiv? Vill inte lämna/avsluta gömman och fortsätta sökarbetet?
Vid felmarkering/blindmarkering: 3 -poäng dras för varje felmarkering som görs
och max 3 felmarkeringar/blindmarkeringar är tillåtet, därefter avbyts pågående
sökmoment, men poäng för utfört sökarbete kan fortfarande ges.
Hundens och förarens sökarbete: Max 13 poäng
Hundens motivation & uthållighet i sökarbete:
Hur motiverad är hunden för sin uppgift?
Är den koncentrerad och fokuserad i sökarbetet?
Hur självständigt söker hunden?
Förarens taktik i sökarbete:
Hur förbereder föraren hunden inför uppgiften?
Har föraren någon plan för sökarbetet?
Hur hanterar föraren hunden i kopplet under sökarbetet?
Kan föraren läsa sin hund i sökarbetet?
Helhetsintryck av ekipaget:
Samarbete mellan hund & förare (Teamkänsla)
Hur stöttar föraren hunden
Stör föraren hunden då den arbetar?
……………………………………………………………………………………………….

