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Bedømmelsesskema avlshundetest Ver.:001/2018 Jagtbrugshunde.dk 

Bedømmelsesskema for avlshundetest – AT 

Klub:___________________________________ Prøveleder:______________________________________ 

Prøvested:___________________________________________________________ Dato:_______________ 

Fører:_________________________________ Adresse:__________________________________________ 

Hundens Navn:_________________________________ Født:__________________ Køn:  ☐ Han ☐ Tæve 

Race:________________________________________ Stambogs Nr.:_______________________________ 

Anlægsfag Point Fag tal Fag point 

1. Sporarbejde (Hare eller Ræv) 3 

2. Næsearbejde 3 

3. Søg 2 

4. Stand 2 

5. Samarbejdsevne 2 

6. Arbejdsglæde 1 

 Point anlægsfag i alt 

Dressurfag Point Fag tal Fag point 

7. Vandarbejde 1 

8. Fjervildtslæb 1 

9. Hårvildtslæb 1 

10. Apportering og aflevering

a. Hare/kanin ______

b. And  ______  Gennemsnit af a - c 

c. Fjervildt     ______

1 

11. Lydighed 1 

 Point dressurfag i alt 

 Point i alt 



Jagtbrugshunde.dk 

Bedømmelsesskema avlshundetest Ver.:001/2018 Jagtbrugshunde.dk 

Hals:                          ☐Hals på spor     ☐Hals på syn     ☐Kan ikke bedømmes     ☐Stum     ☐Halser umotiveret

Hals på andet vildt:_______________________________________________________________________________ 

Skudtest:        ☐Skudfast     ☐Skudfølsom     ☐Ikke skudfast

Skudfast vand: ☐Ja     ☐Nej

Rejsning: ☐Vist rejsning     ☐Ikke vist rejsning     ☐Ikke mulighed for at vise rejsning

Sky- eller ængstelighed:    ☐Ikke sky    ☐Sky    ☐Nervøs    ☐Håndsky    ☐Vildtsky    ☐Ængstelig overfor fremmede

        Andre mangler_____________________________________________________________ 

Kropslige fejl: 

Tænder: ☐Ingen fejl     ☐Tangbid     ☐Krydsbid     ☐Overbid     ☐Underbid

Præmolare fejl:___________ Molare fejl:___________ Andre tandfejl:__________________________

Øjne: ☐Ingen fejl     ☐Entropion     ☐Ektropion     ☐Andre øjenfejl: ________________________________

Testikler:______________________________________ Navlebrok:________________________________________ 

Bestået med _________ Point      

Begrundelse for ikke bestået:_______________________________________________________________________ 

Underskrift:  Testleder:____________________ Dommer:____________________ Dommer:____________________ 
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