
Intygsblankett för dokumentering av löshundsarbete på vildsvin i hägn. 

Scweisshundarna är så kallade kompletta eftersökshundar som skall kunna både spåra och avsluta 
eftersöket genom att förfölja och ställa viltet. Intyget syftar till att dokumentera hundens egenskaper 
i det lösa arbetet (”hetzen”). Det man vill se från hunden är dels att den klarar lämna sin förare, kan 
arbeta utan stöd från föraren samt dokumentera skallets egenskap. Stumma hundar är ej önskvärt. 
Det finns inga krav på sök likt ställande hundar utan endast kunna följa en löpa från vilt är 
nödvändigt.  Endast av SKK godkända hägn är tillåtna. 

Hund 

Namn på hund 

Registreringsnummer alt 
chipnummer 

Löst arbete på vildsvin i hägn 

Plats 

Förföljande     Hunden tar snabbt an förföljandet av viltet utan stöd från föraren
    Hunden följer viltet med tvekan
    Hunden söker stöd hos föraren under förföljandet
    Hunden förföljer ej viltet

Drev skall under 
förföljande 

    Sammanhängande drevskall från släpp tills kontakt med viltet
    Sammanhängande drevskall
    Drevskall med uppehåll
    Skall endast vid synkontakt av viltet
    Tyst förföljande

Ungefärlig tid för 
ståndarbete 

Ståndarbete     Hunden ställer viltet skarpt med högt och tydligt skall
    Hunden arbetar självständigt och nära viltet med högt och tydligt 
skall
    Hunden arbetar självständigt en bit från viltet med gott skall
    Hunden arbetar endast med förarens stöd eller med glest skall
    Hunden kan ej ställa viltet eller skäller ej ståndskall



Beskrivning av löshundsarbetet 

Namn förare Namn hägninstruktör 

Tel förare Tel instruktör 

Underskrift förare Underskrift instruktör 

Ort och datum Ort och datum 
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