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Anlagsprov på björn (KARH)

prisdomarbehörighet
• Beviljas person, som:

• har gällande prisdomarkort för prov med jakthundar (= 
HIRV, AJOK, KEAJ, DRAJ, m fl.) 

• har deltagit i KARH-prisdomarkurs

Provets syften

• Att testa hundens jaktegenskaper på björn: 

• avel

• björnjakt  

• för samhällets krav
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Provets arrangör och överdomare
• Provet arrangeras av kenneldistriktet, som utnämner ett 

tillräckligt antal överdomare för provsäsongen 

Provtid
• Provet varar jakttiden på björn 20.8.- 31.10.

• Hundägaren väljer provdag (björnobservationer)

• Hunden kan prövas så många gånger tills:

• hunden klarar provet med godkänt 

• hunden inte fungerar (rädsla, intresse saknas)

Rätt att delta

• Rätt att delta har de hundar, som uppfyller FKK:s fordringar på 

registrering, ID-märkning och vaccinationer. Gör det möjligt att 
delta även för drivande hundar

• En hund som klarat anlagsprovet med godkänt kan inte delta i 
provet fler gånger samma provsäsong. Ger rum för andra att 

delta.
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Anmälan till provet

• Ingen förhandsanmälan och inget överdomarens anförande 

• Anmälan görs per telefon till den överdomare, som är utsedd 
att leda provet i det kenneldistrikt där provet inleds (när 
hunden släpps på björnspår eller då det konstateras att 
hunden arbetar med björn)

▪ Överdomaren ger direktiv åt domargruppen i samband med 
anmälan

• Varje provbedömning är ett särskilt provtillfälle och därom 
uppgörs ett individuellt provprotokoll och ett provprotokoll

Provet anses ha börjat då man 

anmält åt överdomaren och

domarna är på plats
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Prisdomare

• Prisdomarna bedömer prestationen i grupp om två personer 
eller en överdomare ensam

• KARH – överdomare kan bedöma ensam i terrängen

• Rapporterar till en annan överdomare

Behörighet och medlemskap
Gruppdomaren skall:

• ha KARH-prisdomarbehörighet 

• vara medlem i FKK eller i en rasorganisation

Prisdomare - en prisdomare för ett jakthundsprov eller rutinerad 
jägare 

Jäv
• Man följer i kraft varande FKK:s direktiv om jäv 

Provmarker

• Hundägaren skaffar mark där det finns möjlighet till arbete med 
björn 

Viltcentralens lov

Kenneldistriktet ansöker



Grunder för bedömningen

Hundens arbete med björn bedöms i högst 300 min. Ifall

provomgången blir på hälft så skrivs en förklaring i

anmärkningarna.

Bedömningen grundar sig på direktiven i reglerna.

Ifall hundens prestation inte klart motsvarar kriterierna

så skall domarna göra egna överväganden och hunden 

ges poäng enligt de kriterier som ligger närmast i

direktiven.

I oklara fall majoritetsbeslut. 
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Bedömningsgrunder för provet

Prestation Koeff. Max p 

Sök o upptag 0-5 p 7 35 

Skallets kvalité 0-5 p 2 10 

Skalltid 0-10 p 1 10 

Arbetets kvalité 0-5 p 6 30 

Förföljande 0-5 p 3 15 

Sammanlagt 100 

7



8

Skador

• Om hunden skadat sig på sådant sätt, att det 
inverkar på prestationsförmågan, skall provet 
avbrytas för hundens del.

• Hundägaren skall före provet börjar ta reda på:

• Dejourerande läkare / hälsocentral

• dejourerande veterinär
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Provets resultat 

• Efter provdagen skall man genast avge förklaring för 
överdomaren 

• Senast efter en vecka skall det uppgöras ett individuellt 
provprotokoll och ett provprotokoll 

• Överdomaren granskar / skriver under provprotokollen 

• Slutresultatet är antingen godkänt KARH 1 eller underkänt 
KARH 0 

• För ett godkänt resultat fordras 60 poäng, samt

• Att minimi p överskrids i varje moment 

• Hundens vaccination och ID-märkning granskas vid 
slutpalavern 

• Överdomaren sänder provprotokollen inom en vecka 
elektroniskt till protokolljusteraren  



10

KARH-prov i samband med prov för 
jakthundar

Om hunden i samband med ett jakthundsprov börjar skälla på/arbeta med

björn, kan hundägaren om han så vill byta till KARH-prov med

följande villkor: 

1. ÖD har behörighet för KARH-prov 

• Om öd saknar behörighet så anmäler man om att provet inletts till den 
öd, som kenneldistriktet utsett (man anmäler sig alltså till KARH-prov) 

2. Den ena av prisdomarna har KARH behörighet 

• Om prisdomarna inte har rätt att bedöma så har hundföraren 
möjlighet att kalla domare med bedömningsrättighet till skogen 
(provområdet)

3. Jakthundsprovet pågår under tiden för björnjakt

Om man övergår från jakthundsprov till KARH-prov, kan man inte mera 
återgå till det förra 
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Hur provet inleds

• På ett område där man vet att björn befinner sig / tros 
befinna sig  

• Man konstaterar att hunden har påbörjat skall på björn

Sök

• Man försöker få vetskap om björnen innan start 

• Man testar hundens förhållningssätt till björnspår 

• Man börjar med björnen i motvind 

• Man kan också börja på färska spår 

• Man bedömer hundens vilja och skicklighet att hitta björn 

• Hunden kan släppas på björn inom synhåll / föras till björnen 

• Om hunden får fast björnen och hunden inte arbetar: avslutas 
provet och prestationen underkänns 

• Ifall björnen inte hittas, försöker man klargöra om det finns 
björnspår, som hunden kunnat spåra

• Det viktigt att få vetskap om hundar som inte gillar björn
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Hur förfara i terrängen

• Av säkerhets skäl ska du anmäla åt någon till vilket område du 
går. 

• Rör dig tyst och ge hunden tid att söka björn. 

• Ifall ni börja följa spår, så kom ihåg att björnen ofta gör en 
sväng bakåt och går i legan alldeles bredvid spåret. 

• Då upptag skett följer man med hundens arbete på behörigt 
avstånd. Typiskt är, att skallet sätter sig i rörelse, eller att det 
räcker endast några skallserier.

• Skriv ned förhållandena vid upptaget, vindriktning, terräng, 
sträcka, m fl saker som beaktas vid bedömningen.  

• Anteckna i skogskortet alla händelser under arbetet, 
förändringar i skallet och andra saker även om de kan kännas 
obetydliga.  

• Händelser under provet som förblivit oklara p g a mörker eller 
annat, kan man säkerställa senare t ex följande morgon. 

• Du ska inte närma dig skallet med övermod!

• Hundägaren kan inte tvinga domare att gå in på skallet, utan 
var och en gör en eget bevåg.
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Nivå på fordringarna

• För godkänd prestation fordras 60 poäng och att 
minimifordringarna i varje moment uppfylles

• I en godkänd prestation kan förekomma både skall och 
förföljande 

• Förföljandet avviker från kraven i älghundsprov. Till hundens 
förtjänst räknas förföljandet, som kan bestå av förföljande av 
flyende björn, gångstånd eller drev med skall

• Prestationen under en provdag består av en enda period 

• Hundens arbete bedöms i högst 300 min 

Kontakter

• Kontakter under arbetet är tillåtna 

• Två på varandra följande kontakter, som inte leder till nytt 
arbete avbryter arbetstiden  

Förföljande är efter stöt, 

gångstånd och drevskall
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Förhållanden

• Terrängen kan inverka på arbetes kvalité 

• Man kan bedöma 2 h i mörker  

Att säkerställa arbetet

• Man skall alltid försäkra sig om att skallet sker på björn

• Iakttagelser= syn, spår, hörsel, något annat, vad?

• På basen av hundens arbete skall gruppen kunna lokalisera 
björnen  

• Även nollresultat viktiga

Säkerheten

• Man skall inte försöka komma för nära inpå björnen 

• ”Skottillfälle” behövs inte, det räcker med möjlighet att närma 
sig skallet 



Förhållanden 

Vid bedömningen beaktas väder och före, björnens 

uppträdande, terrängen, skogens täthet, är det löv i träden, 

snöförhållanden, vägnät, vattendrag, inverkan från annat 

vilt, utomstående störande moment, etc. 

Bedömningsdirektiven är uppgjorda för normala förhållanden. 

Hunden har svårast att arbeta under försäsongens värme 

och i tät växtlighet. Bedömningen blir stramare under 

höstens gång och är som strängast i snöförhållanden.  

Bedömning i mörker: Det godkänns endast två timmars 

bedömning i mörker, från det då gruppen inte längre kan fylla i 

skogskortet utan ficklampa. Överdomaren ger anvisningar åt 

gruppen skilt för varje prov. Prov kan inte inledas i mörker.  

Man börja på morgonen då man ser att fylla i skogskortet. 

Öd. ger direktiv. Ett björnarbete som börjat på kvällen vid 

någon havreåker eller dyl. Kan ge godkänt resultat, men för 

att komma till höga poäng behövs ett bra upptag och ett 

långvarigt arbete  
15
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Förhinder för bedömningen

• Björn i träd eller i ide, eller under ett års ålder duger inte som 
objekt för arbetet 

• Över ett år gammal björn i träd 

• Bedömningstiden avbrytes och hunden kopplas 

• Man låter björnen komma ned ur trädet 

• Efter det kan hunden släppas på spåret 

• Bedömningstiden fortsätter 

• Hunden kan kopplas under provet varvid bedömningen 
avbryts och fortsätter då hunden släpps på nytt, men då 
uppkommer en ofullständig provomgång

• En annan hund kommer på skallet

• Hunden skadar sig

• Konstateras att björnen är skadad

• Om det skjuts ett skott mot björnen, så avslutas 
bedömningen
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Hjälpmedel

• Alla hjälpmedel, som underlättar att följa med provets gång, 
är tillåtna 

• GPS används på samma grunder som i HIRV-prov  

• När man bedömer arbetet skall man ta kartan i beaktande 

Deltagares ansvar

• Var och en deltar på eget ansvar 

Att fylla i skogskortet

• Man använder sig av skogskortet hela tiden (HIRV skogskortet)

• När man antecknar händelserna skall man komma ihåg de 
fordringar som finns på individuella protokollet 
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Efter provet

• Gruppen fyller i det individuella provprotokollet  

• Gruppdomaren avger förklaringar till överdomaren per telefon

• Domarna, hundägaren samt hunden deltar i en slutpalaver, 
där man kontrollerar domarnas behörighet och hundens rätt 
att delta 

Hundens resultat är officiellt då:

• Överdomaren har godkänt bedömningen 

• Domarna har skrivit under provprotokollen, resultatet har 
delgivits    



Björnens tass

Framtassens bredd

- unge 4 – 8 cm

- fjolårs unge 8 – 11 cm

- ung hane och fullvuxen hona 11 – 13,5 cm

- fullvuxen hane över 14 cm

19



20

Björnen till daglegan

• Vindriktning

• Ankomstriktning

• Återgång

• Daglegan

• Flyktriktning

Vaihtuu helposti 

hirveen
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Flyende björn

• Förklaring:                                                       Röd=björn
Blå = hund svart = väg

Grönt=vindriktning
Spårningen avbryts, växlar

lätt över till älg
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Björnens spår

• Förklaring:                                             Röd=björn                                                         

Blå=hund 

Vindriktning (grön)

Älv, Vattendrag

Spårningen 

avbryts, växlar lätt 

till älg
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Björnens flykt och vindriktning

blå = vindriktning                         

brunt=björnspår 

Vinkeln blir lång och 

växlar till älg
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Björnens spårtraj

Blå=Vindriktning                    

Brunt=Björnens rutt 



Bedömningen

Ingen tävlan

Provet är individuellt

Motståndarna är hund och björn

Ge rättvisa åt en hund som fungerar

Ingen mjölkning eller att se mellan fingrarna

Sunt förnuft och domarens överväganden

Hundens prestation skall granskas utifrån reglernas 

helhet- inte bara på basen av ett moment
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Sök och upptag 

0-5 poäng. Koefficient 7 och max 35 poäng.

5 p.   

Björnen hittas på långt avstånd, över 0,9 km och

förhållanden är krävande.

Hunden hittar björnen självständigt, genom att spåra björnen

ledigt. När hunden spårar björnen så korsar hunden vägar,

andra hårda ytor, mjuka myrar och vattendrag.

Hunden reder ut björnens spårvändor utan problem.

Om man inte kan bedöma hundens spårarbete t ex. av

Bristfällig PBP-information eller andra problem, men hunden

hittar björnen på långt avstånd i svåra förhållanden, så räknas

det till hundens fördel.

Vattendrag eller annat vilt stör inte hunden.
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Sök och upptag

4 p. 

Björnen hittas på långt avstånd, under 0,9km 
förhållanden är medelmåttiga.

Hunden hittar björnen självständigt, genom att spåra 
björnen ledigt.

Hunden reder ut björnens spårvändor utan problem.

När hunden spårar så korsar den normala 
terränghinder.

Om man inte kan bedöma hundens spårarbete t ex. av 
bristfällig PBP-information eller andra problem, men 
hunden hittar björnen på långt avstånd i svåra 
förhållanden, så räknas det till hundens fördel. 
Vattendrag eller annat vilt stör hunden något under 
spårarbetet.
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Sök och upptag

3 p.  Hunden hittar björnen självständigt. Förhållandena är 

lätta. Utslaget från gruppen är över 0,4 km. Vattendrag 

eller annat vilt stör hunden under spårarbetet.

2 p.  Björnen hittas på nära håll, utslaget från gruppen är 

0,2-0,4 km. Förhållandena är lätta. Vattendrag eller annat 

vilt stör hunden under spårarbetet.

1 p. Hunden har problem att hitta björnen. Björnen hittas 

nära, utslaget från gruppen är under 0,2 km. 

Förhållandena är lätta. Vattendrag eller annat vilt stör 

hunden under spårarbetet.

0 p. Hunden hittar inte björnen.
28



Sök och upptag

Avstånden är ungefärliga och ifall hundens prestation inte 
sammanfaller med någon av nedanstående 
händelsebeskrivningar, skall domaren sätta den poäng som 
den anser relevant för den uppkomna situationen.

Söket bedöms med högst 2 p om hunden hittas med björnen i 
ståndskall, eller man annars konstaterar hunden arbeta med 
björn.

För ett godkänt resultat krävs minst 2 p.

Sök och upptag är det viktigaste momentet. Björnen är ett stort djur 
och den luktar starkt och dess spår avger en god lukt för hundar, 
som har motivation att söka björn. Svårigheter uppstår p g a björnens 
vidsträckta rörelsemönster och sättet på vilket den går genom 
områden, som hunden har svårt att komma igenom. Björnen är ett 
mycket klokt djur och den har förmåga att göra bakspår, 
spårmönster, spårtraj, vilseledande spår och lägga sig på sådana 
platser att den inte kan överrumplas. En topphund kan hitta björn 
genom att följa gamla spår väldigt långt (>10 km) och i svåra 
förhållanden.

29



Bedömning av sök och upptag

Bedömningen ska göras noggrant. Det är 35 p på

spel av de hundra. 

Man ska känna igen de faktorer som försvårar

hundens arbete.

Förhållandena och spårens ålder inverkar på

hundens arbete.

Ifall flera upptag, bedömning enligt det bästa.

Känna igen situationer, då hunden inte vill hitta

björn.
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Skallets kvalité

0-5 poäng. Koefficient 2 och max 10 poäng.

5 p. 

Hunden skallar bra. Skallet är självsäkert och man kan 

bedöma av skallet att hunden ser björnen. Hunden

arbetar nära björnen och fäster dess uppmärksamhet.

Skallet är tätt, täckande och hörbart. Det är lätt att

närma sig skallet.

4 p. Hunden skallar bra. Skallet är inte hela tiden 

självsäkert och man kan bedöma av skallet att 

hunden inte ser björnen hela tiden. Hunden arbetar 

genom att valla björnen, och fäster inte hela tiden 

dess uppmärksamhet. Skallet är tydligt och hörbart.
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Skallets kvalité

3 p.  Hunden skallar medelmåttigt. Hundens ljud är 

grovt och man kan bedöma av skallet att hunden inte 

ser björnen hela tiden. Hunden skäller långt ifrån 

björnen och fäster inte dess uppmärksamhet. Skallet 

och hörbarheten är medelmåttigt.

2 p. Skallet är nöjaktigt. Man kan bedöma av skallet att 

hunden inte ser björnen. Skallet är glest och har en 

nöjaktig hörbarhet.

1 p. Hundens skall är hackigt och hunden vågar inte gå 

nära björnen. Skallet är glest och det hörs dåligt.

0 p.  Hunden har inget skall.
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Skallets kvalité

För ett godkänt resultat krävs minst 3 p. 

Det är viktigt, att hunden skallar på björnen från 

nära håll och håller situationen under kontroll. 

Ett tätt skall gör att björnen inte flyr, fastän den 

skulle känna sin situation som osäker. Ett tätt 

skall gör det lättare att bestämma björnens 

plats. 

33



Skalltid

Koefficient 1 och max 10 poäng.

10 p skalltid minst   180 min.
9 p skalltid minst 150 min.
8 p skalltid minst 120 min.
7 p skalltid minst 90 min.
6 p skalltid minst 60 min.
5 p skalltid minst 50 min.
4 p skalltid minst 40 min.
3 p skalltid minst 30 min.
2 p skalltid minst 20 min.
1 p skalltid minst 2 min.
0 p skalltid under 2 min.

För ett godkänt resultat krävs minst 3 p.

I skalltiden inräknas både fast- och gångståndskall (även 
drevskall) 

På en björn i rörelse kan skalltiden bli knapp fastän hunden 
gör ett segt och hårt arbete, så kan resultatet bli underkänt.
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Arbetets kvalité

0-5 poäng. Koefficient 6 och max 30 poäng.

5 p. 

Arbetstiden är fullt 300 min. Skalltiden är minst 180

minuter. Om arbetsvägen är lång kan man minska på

kravet för skalltiden i hundens favör. Arbetsvägen minst

7 km.

Möjlighet till att ta skottillfälle på första

sammanhängande (fasta) skall och från ett förnyat skall.

Man ska kunna lokalisera björnen vid provets slut. 

Inga kontakter under provtiden.
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Arbetets kvalité 

4 p. 

Arbetstiden är över 200 min. Skalltiden är minst 120

min. Om arbetsvägen är lång kan man minska på kravet

för skalltiden i hundens favör. Arbetsvägen minst 5km.

Möjlighet till att ta skottillfälle på första

sammanhängande (fast eller gångstånd) skall och från

ett förnyat skall.

Man ska kunna lokalisera björnen vid provets slut.

Några kontakter under provtiden som inte stör 

genomförandet av provet.

Avbrott i arbetet med björn max två gånger pga. 

hunden.
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Arbetets kvalité 

3 p. 

Arbetstiden 100 min. Skalltiden minst 60 min. Om 

arbetsvägen är lång kan man minska på kravet för 

skalltiden i hundens favör. Arbetsvägen minst 3 km.

Möjlighet till att ta skottillfälle på första 

sammanhängande (fast eller gångstånd) skall eller från 

ett förnyat skall. Man ska kunna lokalisera björnen vid 

provets slut. Flera kontakter under provtiden som inte 

stör genomförandet av provet. Arbetet har avbrutits flera 

gånger p g a. hunden.
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Arbetets kvalité

2 p. 

Arbetstiden 60min. Skalltiden minst 30 min. Om 
arbetsvägen är lång kan man minska på kravet för 
skalltiden i hundens favör. Arbetsvägen minst 2 km.

Möjlighet till att ta skottillfälle på första 
sammanhängande (fast eller gångstånd) skall eller från 
ett förnyat skall.

Man ska kunna lokalisera björnen vid provets slut.

Arbetet har avbrutits flera gånger pga. hunden. Eller 
man måste hjälpa hunden under provet.
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Arbetets kvalité 

1 p. 

Arbetstiden under 60min. Skalltiden under 30 min. Om 

arbetsvägen är lång kan man minska på kravet för 

skalltiden i hundens favör. Arbetsvägen minst 2 km. 

Arbetet innehåller flera tappter och man måste hjälpa 

hunden upprepade gånger. 

0 p. 

Hunden har inget björnarbete.

För ett godkänt resultat krävs minst 2 poäng.

Man skall värdesätta en hund som arbetar intensivt hela 

provtiden. 
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Förföljande

0-5 poäng. Koefficienten 3 och max 15 poäng.

5 p.  Hunden förföljer björnen i minst 7km. Förföljandet 

störs inte av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka 

myrar och dylikt. Förföljandet störs inte av annat vilt. 

Förföljandet är ihärdigt.

4 p.  Hunden förföljer björnen i minst 5 km. Förföljandet 

störs av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka 

myrar eller dylikt. Förföljandet störs av annat vilt. 

Förföljandet fortsätter efter att man får hunden förbi 

störningen.
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Förföljande

3 p. Hunden förföljer björnen i minst 3 km. Förföljandet 

störs av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka 

myrar eller dylikt. Förföljandet störs av annat vilt. 

Förföljandet fortsätter efter att man får hunden förbi 

störningen, men man måste hjälpa hunden märkbart.

2 p.  Hunden förföljer björnen i minst 2 km. Förföljandet 

störs av vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka 

myrar eller dylikt. Förföljandet störs av annat vilt. 

Förföljandet fortsätter efter att man får hunden förbi 

störningen, men man måste hjälpa hunden flera gånger.
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Förföljande

1 p. Hunden förföljer björnen under 2km. Förföljandet störs av 
vattendrag, vägar, andra hårda ytor, mjuka myrar eller dylikt. 
Förföljandet störs av annat vilt. Förföljandet är inte självständigt och 
fortsätter inte utan hjälp.

0 p.  Hunden förföljer inte björnen.

För ett godkänt resultat krävs minst 2 p.

Förföljande-momentet avviker något från tolkningen inom 

älghundsprovet. Hundens förtjänst är förföljandesträckan 

(AV), som uppkommer ur förföljandet av björnen samt 

gångstånd på björn.

På en björn, som inte förflyttar sig blir sträckan för kort, fastän 

hunden gör ett bra arbete så blir resultatet underkänt.

Hundägaren kan inte fordra att domarna modigt skall gå och 
stöta en björn som inte vill förflytta sig. 
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Hjälputrustning 

När man bedömer provet så ska man utnyttja 

pejlen till bedömningen. Hundens bedömning 

skall huvudsakligen grunda sig på sinnes-

iakttagelser (hörsel och syn). Alla tekniska 

hjälpmedel som hjälper att följa och bedöma 

provet är tillåtna. När man bedömer hundens 

prestation så skall man kunna förlita sig på 

karta.
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Anlagsprov på björn, individuellt provprotokoll 
Provarrangör      Kenneldistriktets nummer 

Provtid  Provmark, ort  Tidpunkt  

Hund 

Namn     Registernummer    

Föd. tid  Raskod  

 Vaccinationer 

 

 
ID-märkning 

Hundens mor     Registernummer    

Ägare      Hemort    

Näradress     Postnummer/ort    

Provhändelser 

A Hunden på sök, kl.   
 

B  Björnen hittas, kl. C Söktid, min            D Upptag       Avst. fr gruppen  

km 

E  Skall   
på upptag  

min. 

F  Fast ståndskall  
min. 

G  Skalltäthet  (sk./min) H  Gångstånd  
min. 

I  Förföljande  
km 

J  Kontakt, st. 

K Arbetstid 
min 

L  Hunden 
kopplades, 
kl. 

M  Skottillf.     
st. 

N  Antal 
björnar, 
st. 

O  Tass 
främre, 
cm 

Beskrivning av provhändelserna (Förhållanden, upptaget, vattendrag o a försvårande orsaker, provets gång) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Björnens uppträdande Hur björn konstaterades Hundens arbete med björn 

 

Argt 

 

 

Modigt 

 

 

Likgiltigt 

 

 

Skyggt 

 

  Vad? _______________________ 

_____________________________________.__________________________________________ 

K Gruppdomare underskrift K Prisdomare underskrift 

M Namnet textat M Namnet textat 

Överdomare, underskrift Överdomare, textat 

Bw/2015 

 Synlig 

 
Hörs 

 
Spår 

 
Annat, 

 

 

  

  

  

Poäng  domaren koeff. Resultat 

1. Sök o upptag   (0–5)  7  

2. Skallets kvalité  (0–5)  2  

3. Skalltid (0–10)  1  

4. Arbetes kvalité  (0–5)  6  

5. Förföljande  (0–5)  3  

 Slutresultat 
  

Provet resultat   Godkänt   Inte godkänt 



45



Esimerkki arvosteluja

Huippu löytö, muista minimi: 35+6+3+12+6=62p. Karh1

Liikkuva karhu: 35+6+2+18(12)+15=76(70)p. Karh 0

Liikkumaton karhu: 35+10+10+18(6)+3=76(64)p.Karh 0

Läheltä löytö: 7+10+10+30+15=72p. Karh 0

Normaali tilanne: 21+6+6+18+9=60p. Karhu 1
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