
Suomen Pelastuskoiraliitto ry - Finlands Räddningshundförbund rf 

SÖKPROV I TERRÄNGSÖK 

GRUNDPROV SLUTPROV FUNKTIONSKONTROLL FUNKTIONSKONTROLL
 i dagsljus i mörker

Organiserande förening DATUM

Hundens officiella nam Tilltalsnamn

Ras / kön Förare

Födelsedatum @adress

Reg.nr Tel.

TM / ID Förening

Bedömningen ”bristfällig” i vilket som helst delmom   leder till underkänt prov.

Utmärkt Tilräcklig Bristfällig

Följsamhet och tillgänglighet

Arbete och samarbete

Markering

Rapportering 

GODKÄNT UNDERKÄNT Orsak

Bedömare och namnförtydligande

En hund som har prov-/tävlingsförbud utfärdat av SpeKL eller SPKL har inte rätt att delta i provet.  

Hunden markerar alla dolda figuranterna på området genom markeringssätt som föraren har angivit. 
Inga felmarkeringar eller kvarlämnade figuranter tillåts.

Föraren kan efter utfört prov  avge för bedömaren en redogörelse om den genomförda uppgiften, 
fyndplatserna för figuranterna samt de avsökta och icke avsökta områden. 

Ekipaget klarar uppgiften.

Plan och söktaktik
Föraren kan utarbeta en plan för området och göra nödvändiga ändringar samt kan visa att denna 
har sådan orienteringsförmåga att sökarbetet kan genomföras på området. 

Hunden är social och kan hanteras av föraren under hela provtiden.

Hunden arbetar självständigt och ekipagets samarbete går smidigt. Sökarbetet är effektivt och 
progressivt. 

Provets delmoment

Funktionsförmåga
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