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RJK’s juniortest
Pr. januar 2021
Introduktion:
1. RJK’s juniortest er en officiel prøve, der stambogsføres.
2. Prøven er målrettet unge hunde.
3. Der er ingen kvalifikationskrav.
4. Der anvendes dummyer som apporteringsemner.
5. Prøven består af en lydighedsdel og en apporteringsdel.
6. Hundene afprøves enkeltvis.
7. Hunden tildeles ”Bestået” eller ” Ikke bestået”.
8. Mundtlig kritik gives til hundeføreren straks efter, at hunden er færdigbedømt.
9. Dommer(e) skal udgøres af mindst 1 panel A eller panel B dommer

Adgangsbetingelser:
1. Hundenes ejer og fører skal være medlem af RJK.
2. Danskejede hunde skal være stambogført i en af RJK anerkendt organisation.
3. Udenlandske hunde skal være registreret og stambogført i hjemlandet i en af RJK anerkendt klub og
organisation.
4. For at kunne deltage på prøve skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
Vaccination skal være foretaget senest 14. dage før prøven. Vaccinationen højst på være 1 år
gammel. Dokumentation skal kunne fremvises på forlangende.
5. Løbske tæver kan ikke deltage og må ikke medbringes på prøveområdet.
6. Hunden skal være minimum 8 måneder gammel, der er ingen øvre aldersgrænse.

Annoncering og tilmelding:
1. Prøverne arrangeres efter aftale med MU og annonceres på RJK’s hjemmeside.
2. Tilmelding og betaling af prøvegebyr sker via RJK's hjemmeside, prøvegebyr trækkes først fra
prøvedeltagerens konto når prøven er afholdt.
3. Tilmeldingsfristen er 14 dage før prøven afholdes.
4. Prøvegebyr annulleres ved løbskhed samt dokumenteret sygdom hos hund eller fører, når afbud er
sket til prøvelederen senest dagen før prøven.
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Planlægning og afvikling af RJK’s juniortest for retrievere

Lydighed:
1. Lineføring 25-50 meter i varieret hastighed og med retningsskifte.
2. Hunden sættes af og føreren går ca. 15 meter væk fra hunden. På dommerens tilladelse går føreren
tilbage til hunden.
3. Herefter fortsættes med hunden fri ved fod ca. 25-50 m.
4. Hunden sættes af og føreren går ca. 15 meter væk fra hunden. På dommerens tilladelse kaldes
hunden hjem.

Apportering:
1. Landmarkering: Skud afgives og dummy kastes ca. 20 meter fra hund og fører. Hunden skal sidde
ukoblet ved fører og må sendes på dommerens tilladelse.
2. Dirigering: Synligt ca. 10 m foran hunden lægges en dummy. Hund og fører vender og går ca. 15
meter tilbage. Der kan afgives skud og hunden sendes på dommerens tilladelse.
3. Nærsøg: I et område på 10 x 10 meter udlægges 2 dummyer. Hund og fører sættes op umiddelbart
foran området. På dommerens tilladelse sættes hunden i snævert søg, hunden skal bringe minimum
1 af dummyerne.

I apporteringsdelen deltager hjælper / skytte. Skud afgives med startpistol eller jagtgevær med løst krudt.
Hunden skal aflevere villigt til hånd.
Kravene til kvaliteten af apporteringerne og hundens lydighed er overordnet som angivet i RJK’s
workingtestreglement.
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