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1. Generelt 

-   Der skal findes dommere til prøven. Der må kun anvendes DKK-godkendte   

    schweissdommere. 

-   Prøveleder er højeste myndighed på prøven og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål   

    bortset fra bedømmelsen af hunden og i klagesager. 
 

-   Så længe hundene er til bedømmelse er disse og deres førere underlagt dommerens  

    afgørelser. 
 

-   Prøveleder finder selv det nødvendige antal stifindere/sporudlæggere. 
 

-   Anmeldelsesgebyret fastsættes af Dværgschnauzerklubbens bestyrelse. 

    Afregning: 

-   Dommerhonorar samt afregning af kørselsgodtgørelse overfor dommer, prøveleder og 

    stifindere/sporlæggere foregår efter gældende omkostningsinstruks. 

-   Alle prøver offentliggøres på Dværgschnauzerklubbens hjemmeside og i  

    Dværgschnauzeren. 
 

-   Prøveleder ansøger om skovtilladelse i god tid forinden prøvens afholdelse. 

-   Der udsendes katalog med diverse informationer til deltagerne ca. 1 uge inden prøvens  

    afholdelse. 

-   Der skal rekvireres præmieliste hos DKK samt diplomer til evt. champions 

2. Kaniner 

-   Der skal på prøven anvendes friske kaniner eller veloptøede friske kaniner.  En kanin kan  

    på prøven ”genbruges” én gang. Altså skal der være en kanin pr. 2 deltagere. 
 

-   Det er prøvelederens ansvar at sikre, at der kun anvendes kaniner, der er humant aflivet  

    af en jæger, kaninavler eller lignende. 
 

3. På prøvedagen 

-   Ved ankomst skal hundenes identitet kontrolleres og stambøger skal indsamles. 

-   Prøveleder giver en kort parole ved starttidspunktet. 

    -   Der bydes velkommen til deltagere, dommer og terrænvært m.v. 

    -   Der oplyses om regler for færdsel på terrænet, ingen løse hunde, luftearealer og  

         hvordan eventuelle tilskuere skal forholde sig m.v. 

    -   Tilskuere har kun adgang til terrænet efter aftale med hundeførere og dommer. 

    -   Eventuelle dommerændringer offentliggøres. 

-   Prøveleder sikrer, at der er bedømmelsesskema til rådighed for hver tilmeldt hund, samt  

    at skemaerne på forhånd er udfyldt med faktuelle oplysninger. 
 

-   Prøveleder har ansvaret for, at resultater indføres på præmieliste. 

-   Før frokost giver dommeren kritik af de præmierede hunde og meddeler præmiegrad. 

-   For hver sportype udvælges ”Dagens Bedste Hund” blandt dværgschnauzerne. 



-   Prøveleder har ansvaret for uddeling af eventuelle pokaler. 

-   Prøveleder er ansvarlig for, at alt er ryddet op efter prøven, herunder at alle markeringer  

    er fjernet. 

-   Prøvelederen er ansvarlig for at de af dommeren udfyldte bedømmelsesskemaer  

    udleveres til alle deltagere, samt diplom til alle som har bestået prøven med min. en 3.  

    præmie. 
 

4. Udlægning af spor 

-   Prøvelederen skal sammen med en person, der kender terrænet, udarbejde skitse- og   

    spormarkering for dommeren. Markeringer på sporet må ikke være synlige. Såfremt  

    prøvelederen eller hjælpere skal have afprøvet hund sker dette ifølge nærmere aftale med  

    dommer/stifinder, således at kun disse har kendskab til sporenes placering. 
 

-   Startstedet anbringes i rimelig afstand fra befærdet vej. Slutsted placeres ligeledes i god  

    afstand fra befærdet vej. 
 

-   Startmarkering foretages ved skrab, ligesom der skal være en tydelig retningsmarkering. 

-   Ved passage af vejspor skal dette ske direkte på tværs af vejsporet. 

-   Knæk må aldrig placeres lige før eller lige efter vej og å (3-5 meter alt efter terræn). 

-   Ved slutsted placeres kaninen naturligt i sporet. 
 

-   Ved slutsted forlades sporet i lige linje i fortsættelse af sporets retning. 

-   Ingen af udlæggerne må på noget tidspunkt forlade sporet under udlægningen. 

-   Umiddelbart inden prøvens start bør 1-2 slæb være udlagt. 

-   Rekognoscering af terrænet må senest foregå 48 timer før udlægning. 

-   Slæbet udlægges af stifinder og sporudlægger. Alle der deltager i udlægningen skal  

    bevæge sig foran udlæggeren. 
 

-   Al færdsel på og ved sporerne skal foregå, så der er mindst muligt synlige spor. 

-   Sporerne kan måles ved at tælle skridt. Der kan regnes med 120 skridt pr. 100 meter  

    samt kontrolmåling på et detaljeret skovkort. 
 

-   Der skal være min. 100 meter mellem 2 spor. Må dog godt starte på hver side af en  

    skovvej, hvis sporene går i hver sin retning. 
 

5. Specielt for Anlægsklasse (400 meter) 

-   Sporet skal være 400 m langt og være opbygget således, at der er et vinkelret knæk ved  

    ca. 100 m og 300 m. Knækkene må variere op til 30 – 40 m før og efter. De første 50 m  

    skal være lige. 

 

 
 

 

 

 



6. Specielt for Åben Klasse 1000 meter 

-   Sporet skal være 1000 m langt og opbygges i henhold til reglementet med 4 vinkelrette  

    knæk.  

7. Specielt for Elite Klasse (1200 meter) 

-   Sporet skal være 1200 m langt og opbygges i henhold til reglementet med 4 vinkelrette  

    knæk og sporet lægges her ud over med lette sving. 
 

8. Efter prøven 

-   Prøveleder er ansvarlig for at indsende præmieliste og katalog til DKK senest 14 dage efter  

    prøvens afholdelse. 
 

-   Prøveleder fremsender senest 14 dage efter prøvens afholdelse afsluttet regnskab med  

    diverse bilag til Dværgschnauzerklubbens kasserer, ligesom evt. overskud/underskud  

    afregnes. 
 

Godkendt af Dværgschnauzerklubbens bestyrelse januar 2012 

 


