
 

 

Kat. nr:________ Spor nr:__________ Start kl:____ :____  
Fant sårleie:  1 g.  2 g. Slutt kl:____:_____ 

 
 
 

VEILEDNING FOR POENGSETTING AV  
ELITE KLASSE (EK) BLODSPORPRØVE – SKOGSKORT 
 

1.Sporstart: 
(koeffisient1) 

10 poeng 
Ekvipasjen utreder sporstarten utmerket, tar opp sporet og starter 
sporing umiddelbart.  

9 poeng 
Ekvipasjen utreder sporstarten meget godt, men bruker litt tid på å ta 
opp sporet og starte sporingen. 
8-7 poeng 
Ekvipasjen utreder sporstarten godt, men bruker noe tid før hunden tar 
opp og starter sporing. Trenger litt hjelp av fører. 
6-5 poeng 
Ekvipasjen utreder sporstarten brukbart, men bruker tid (>5 min) på å ta 
opp og påbegynne sporing. Trenger en del hjelp av fører. 
4-3 poeng 
Ekvipasjen utreder sporstarten dårlig og bruker mye tid (<5 min) før de 
tar opp sporet. Trenger mye hjelp og må begynne på nytt. 
2-1 poeng 
Hunden viser liten interesse i sporstarten, men tar opp sporet tilfeldig 
etter mye hjelp fra fører. 
0 poeng 
Hunden viser ingen interesse for sporstarten og finner ikke sporstrengen. 
Prøven avbrytes. 

 
Poeng moment 1: ……poeng x 1 = ………. poeng 

 
2.Vilje og evne til å ta og 
følge sporet:  
(koeffisient 2) 

10 poeng 
Ekvipasjen tar opp og følger sporet utmerket uten opphold og følger 
sporet nøye. Hunden lar seg ikke distrahere av kryssende viltspor eller 
andre hendelser (oppløft av fugl o.l.) Klarer alle vinkler og opphold uten 
problemer. Markerer begge sårleiene. Finner sporslutt. 

 

9 poeng 
Ekvipasjen tar opp sporet og følger sporet meget godt.  Markerer 
kryssende viltspor eller andre hendelser (oppløft av fugl o.l.) men 
fortsetter på blodsporet uten hjelp fra fører. Klarer vinkler og opphold 
uten problemer. Markerer et sårleie. 
8-7 poeng 
Ekvipasjen følger sporet godt. Bruker noe tid ved kryssende viltspor eller 
andre hendelser. Bruker noe tid ved vinkler/opphold. Ekvipasjen går av 
sporet mindre en 30 meter, men fører hjelper hunden tilbake til sporet 
en gang. Markerer ingen sårleier men finner sporslutt. 



 6-5 poeng 
Ekvipasjen følger sporet brukbart men hunden er vimsete og noe usikker 
og må ha hjelp av fører for å fortsette på sporet to ganger. Bruker noe tid 
ved vinkler /opphold. Markerer kun ett sårleie. 
4-3 poeng 
Ekvipasjen følger sporet noenlunde men bruker mye tid ved sportap. 
Fører må hjelpe hunden tilbake på sporet flere ganger. Bruker mye tid 
ved vinkler /opphold. Markerer ikke sårleiene. 
2-1 poeng 
Ekvipasjen følger stort sett sporet, men med mye hjelp fra fører. Flere 
sportap (>50 m), men kommer til sporslutt. Bruker for mye tid ved 
vinkler /opphold. Markerer ikke sårleie. 
0 poeng 
Ekvipasjen klarer ikke å følge sporet, går av og finner ikke tilbake til 
sporet (mer enn 50 meter fra sporet). Prøven brytes. 

 Poeng moment 2: …….poeng x 2 = ……… poeng 

 
3.Tempo og 
arbeidsmåte:  
(koeffisient 2) 

10 poeng 
Ekvipasjen holder et utmerket tempo. Særdeles spornøye og hunden 
sporer rolig og bestemt og går fint i bandet uten noe form for støy fra 
ekvipasjen. Er målbevisst på å følge sporet nøye.  

9 poeng 
Ekvipasjen holder generelt et meget fint tempo, men litt varierende fart 
Ekvipasjen samarbeider meget godt. Hunden sporer rolig og bestemt og 
går fint i bandet uten støy fra ekvipasjen. 
8-7 poeng 
Ekvipasjen holder litt lavt/høyt tempo. Ekvipasjen samarbeider ellers 
godt. Noe usikker enkelte ganger. Bruker noe tid i vinkler og eller 
blodopphold. 
6-5 poeng 
Ekvipasjen holder noe høyt/lavt tempo. Samarbeid hund/fører kunne 
vært bedre. Ekvipasjen støyer en del. Bruker mye tid i vinkler og eller 
blodopphold. 
4-3poeng 
Ekvipasjen holder for høyt/lavt tempo. Samarbeid hund/fører ikke helt 
uten verdi. For høyt støynivå. 
2-1poeng 
Ekvipasjen holder for høyt tempo slik at dommer sliter med å holde 
følge, eller at ekvipasjen bruker uforholdsmessig mye tid i sporarbeidet. 
Manglende samarbeid mellom hund/fører. Uakseptabelt støynivå 
(halsing/piping o.l.). 
0 poeng 
Ingen fremdrift eller alt for høyt tempo. Uakseptabel arbeidsmåte.    
Prøven brytes. 

 
Poeng moment 3:…..poeng x 2 = ………. poeng 

 
  



 
4.Tap og tapsarbeid: 
(koeffisient 2) 

10 poeng 
Ekvipasjen går tapsfritt gjennom hele prøven. Utreder vinkler og opphold 
prikkfritt. Markerer sårleiene. Finner og markerer sporslutt.  

9 poeng 
Ekvipasjen går nesten tapsfritt, men bruker litt tid på å utrede vinkler og 
opphold. Finner og markerer sporslutt. Markerer sårleiene. 
8-7 poeng 
Noen tap, men ekvipasjen utreder og fortsetter sporingen fint. Markerer 
kun et sårleie, eller at hundefører ikke ser det. Finner og markerer 
sporslutt. 
6-5 poeng 
Hundefører må hjelpe hunden en del ved tap. Hunden markerer ikke 
sårleiene. Finner sporslutt men må bruke en del tid på dette. 
4-3 poeng 
Ekvipasjen bruker unødig mye tid på sporarbeid og hunden må flere 
ganger ha hjelp av fører, men finner til slutt sporslutt. Finner ikke 
sårleiene. 
2-1 poeng 
Hunden sporer hele strekningen men med mye hjelp fra hundefører. 
Finner ikke sårleiene eller sporslutt. 
0 poeng 
Ekvipasjen klarer ikke å følge sporet, går av og finner ikke tilbake til 
sporet (mer enn 50 meter fra sporet) Prøven brytes. 

 
Poeng moment 4:……poeng x 2 = ………. poeng 

 
5.Samarbeid 
hund/fører:  
(koeffisient 2) 

10 poeng 
Ekvipasjen samarbeider utmerket, hunden arbeider selvstendig i 
sporarbeidet. Hundefører markerer til dommer blod der dette er synlig. 
Ekvipasjen marker sårleiene og sporslutt. Hundefører leser hunden 
utmerket og ser om hunden går av sporet umiddelbart men hunden 
søker straks tilbake til sporet uten hjelp av fører. 

 

9 poeng 
Ekvipasjen samarbeider meget godt. Ekvipasjen marker sårleiene og 
sporslutt. Hundefører leser hunden meget godt, og ser om hunden går av 
sporet etter kort tid og hjelper den straks tilbake på sporet om 
nødvendig. 
8-7 poeng 
Ekvipasjen samarbeider godt. Hunden markerer sårleie men fører ser det 
ikke. Hunden markerer ikke sporslutt men fører ser det. 
6-5 poeng 
Samarbeidet kunne vært bedre. Hundefører leser hunden noe sent ved 
tap. Bruker en del tid i vinkler og opphold. Korrigerer hunden 
unødvendig. 
4-3 poeng 
Ekvipasjen har vanskeligheter med samarbeidet. Fører merker at de er av 
sporet og hunden føres tilbake til sporet. Bruker mye tid på tapsarbeidet. 
Unødig tid i vinkler og blodopphold da fører ikke stoler på hunden. 

  



 2-1 poeng 
Ekvipasjen klarer etter mye strev å fullføre prøven. Finner ikke sårleiene, 
sliter med utredning av vinkler og opphold. Går av sporet og følger 
ferskspor (>50 m), men fører korrigerer dette. Finner ikke sporslutt. 
0 poeng 
Ekvipasjen samarbeider ikke eller går av sporet mer enn 50 m fra sporet 
Prøven avsluttes. 

 
Poeng moment 5:……poeng x 2 = ……… poeng 

 
6.Helhetsintrykk:  
(koeffisient 1) 

10 poeng 
Ekvipasjen gjør en utmerket jobb i alle momenter. Må ha 10 eller 9 poeng i 
moment 2, 3 ,4 og 5 og minst 8 eller 7 poeng i moment 1 og 5.  

9 poeng 
Ekvipasjen gjør en meget god jobb i alle momenter. Må ha 8 eller 7 poeng i 
moment 2, 3, 4 og minst 6 eller 5 poeng i moment 1 og 5. 
8-7 poeng 
Ekvipasjen gjør en god jobb i alle momenter. Må ha 6 eller 5 poeng i 
moment 2,3,4, og minst 4 eller 3 poeng i moment 1 og 5. 
6-5 poeng 
Ekvipasjen gjør et arbeid med noe verdi i alle momenter. Må ha minst 3 
eller 2 poeng i moment 2, 3 og 4, og minst 2 eller 1 poeng i moment 1 og 
5. 
4-3 poeng 
Ekvipasjen gjør et arbeid med noe verdi i alle momenter. Må ha minst 2 
eller 1 poeng i moment 2,3, og 4 og minst 1 poeng i moment 1 og 5. 
2-1 poeng  
Må ha minst 1 poeng i alle momenter. 
0 poeng 
Dersom prøven brytes eller får 0 poeng i et eller flere momenter 

 
Poeng moment 6:……poeng x 1 = ……. poeng 

 SUM ALLE MOMENTER:………,….poeng 
 
Det kan gis halve poeng. Det kan oppnås maks 100 poeng. 
Dommerkollegiet skal plassere i rangering fra 1 - 6 av de beste ekvipasjene på prøven i EK klassen. 
Ekvipasjer som skal være med i konkurransen om plassering på prøven må ha oppnådd minst 60 
poeng. Ekvipasjen må også ha oppnådd minst 4 poeng i alle 6 momenter 
 
Notater fra dommer:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
"Dommer skal utøve eget skjønn ved bedømmelsen iht. gjeldende reglement. Dette veileder/skogskortet er kun 
ment som hjelpemiddel i bedømmelse av momentene." 


