
Rottweilerklubben Danmark 
Brugshunderådet 
 

1 

 

Vejledning til prøveafvikling 
 
BEGYNDERPRØVERNE B, AB, ABC, OG SL, FP, IPO, SPH, UHP PRØVER. 
 
Generelt 
For at kunne afholde Begynderprøve, B, AB, ABC, samt SL, FP, IPO eller SPH prøver i 
Rottweilerklubben, skal LKF anvende en dommer fra DKKs lister, og en figurant, som er 
mønstret. 
 
For at kunne afholde en 15/20 km. UHP prøve skal LKF bruge brugsprøvedommere eller 
godkendte UHP dommere. 
 
Officielle brugshundeprøver (ovennævnte) skal afholdes på LKFs officielle træningsplads. 
Hvis dette undtagelsesvis ikke er muligt, kan LKF ansøge dispensation herfor til BHR 
vedlagt begrundelse herfor. BHR kan til enhver tid nægte LKF denne dispensation, 
såfremt LKFs begrundelse herfor ikke er velbegrundet. 
 
Hvis LKF ønsker anden plads end LKFs normale træningsplads anvendt til officiel 
prøvebane, skal dette ansøges BHR. BHR skal i bekræftende fald godkende pågældende 
bane, BHRs kørselsudgifter hertil dækkes af pågældende LKF. 
 
Anmeldelse 
For alle ovennævnte prøver gælder følgende fremgangsmåde: 
LKF henvender sig til den dommer, der ønskes anvendt, og aftaler tid, sted og dato for 
prøvens afholdelse. Herefter indsender LKF straks en udfyldt dommerrekvisition (kan 
rekvireres hos BHR) til BHR og anmelder herved prøven. Husk at prøven skal være 
ansøgt mindst 4 uger før den afholdes. 
 
Kan arrangementet godkendes, sender BHR en underskrevet kopi af dommerrekvisitionen 
til henholdsvis dommer, prøveleder samt formand i LKF. Har dommeren ikke senest 2 
uger efter den mundtlige aftale modtaget sit eksemplar af dommerrekvisitionen, kan han 
betragte prøven som annulleret. Det påhviler LKF bestyrelsen, at prøven bliver 
offentliggjort i kredsen og på klubbens hjemmeside. 
 
LKF skal sørge for dommersedler. Disse kan rekvireres på www.hundeweb.dk. 
 
Når prøven er afholdt, udfylder prøvelederen og dommeren resultatlisten og deltagernes 
resultathæfter. Resultater fra alle deltagere – også de, som ikke har bestået prøven – skal 
skrives på resultatlisten og i resultathæftet. 
 
Den røde kopi af resultatlisten beholder LKF selv. Resten sendes til BHR. BHR sender 
kopi til Rottweileren samt DKK og beholder selv originalen til BHRs arkiv. 
 
Ved afholdelse af BEG B, AB, ABC, FP, IPO, SPH og UHP prøver skal et anerkendt 
resultathæfte benyttes. 


