
Intygsblankett för dokumentering av löshundsarbete för ISHVs vinjett. 

Hund och förare 

Namn på hund 

Registreringsnummer 

Eftersöket 

Datum och klockslag för eftersöket 

Viltart, kön och ålder 

Plats för eftersöket 

Skada på viltet 

Hunden markerade föremål i 
spåret eller på skottplats tex hår 
eller ben 

Längd spårarbete till släpp av hund 

Löshundsarbete 

Längd och tid på löshundsarbete 

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

Tid ca.för ståndarbete 

Ståndarbete Hunden ställer viltet skarpt och / eller håller fast det
Hunden arbetar självständigt och nära viltet
Hunden arbetar självständigt en bit från viltet
Hunden arbetar endast med förarens stöd
Hunden kan ej ställa viltet

Chipnummer
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Eftersök och lösarbete intygat via 
video och GPS spår 

Video och GPS spår bifogat

Beskrivning av eftersöket/löshundsarbetet 

Namn förare Namn vittne 

Tel förare Tel vittne 

Underskrift förare Underskrift vittne 

Ort och datum Ort och datum 
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