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RJK’s markprøvereglement
Pr. september 2016 (september 2020)
Kapitel 0 - Forord Introduktion
a.

En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde under afskydning
af vildt. Prøver afholdes som kvalitetsbedømmelse af den enkelte hund og som konkurrencer

b.

Markprøver skal afvikles i overensstemmelse med dette reglement

c.

Markprøvesæsonen følger jagtåret. Jagtåret er den til enhver tid gældende jagttid omhandlende de
vildtarter inkl. dispensationer, som RJK benytter på sine markprøver.

Kapitel 1 - Markprøvernes formål
§ 1.
Stk. 1: At fremme interessen for jagt med retrievere, der ved god dressur og føring dokumenterer værdien af
en effektiv apportør.
Stk. 2: At finde frem til de hunde, der har de nødvendige temperamentsmæssige og jagtlige egenskaber til
vejledning for avlsarbejdet.
Stk. 3: At medvirke til at styrke respekten for retrieveren som apporterende jagthund og samtidig bidrage til
en højnelse af jagtkultur og god jagtetik i Danmark
Stk. 4: At medvirke aktivt til opfyldelse af jagtlovens krav vedrørende brug af “egnede apporterende hunde”.

Kapitel 2 - Prøveformer og klasseinddeling
§ 2.
Stk. 1: Retrievernes Jagthundeklub’s (RJK’s) markprøver er apporteringsprøver, der tilrettelægges og
gennemføres således, at de ligner en almindelig jagtdag mest muligt, men samtidig tilgodeser
muligheden for at bedømme hundene.

§ 3.
Stk. 1: Markprøverne afholdes under følgende former: Kvalificerende Markprøver, Internationale Markprøver
samt Ikke Kvalificerende Markprøver. Kvalificerende Markprøver og Internationale Markprøver er officielle
prøver, mens Ikke Kvalificerende Markprøver er uofficielle prøver.
Stk.2: Kvalificerende Markprøver opdeles i Åben klasse og Vinderklasse samt et årligt
Markprøvemesterskab.
Stk.3: En International Markprøve afholdes som Vinderklasse og i overensstemmelse med internationale
regler.
Stk. 4: En Ikke Kvalificerende Markprøve afholdes efter de samme retningslinjer som for Kvalificerende
Markprøver, hvis ikke andet er meddelt.
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§ 4.
Stk. 1: Markprøverne bør i overensstemmelse med de enkelte klasser indeholde momenter der så vidt
muligt afprøver hundenes naturlige vildtfindende egenskaber, arbejde i vand og i forskellige terræntyper.
Der ses på hundens markeringsevne, vedholdenhed, stil og spontanitet ved apportering af vildt,
vildtbehandling og aflevering samt evne og vilje til at samarbejde med fører.

§5
Stk. 1: Præmieringer og placeringer opnået på kvalificerende markprøver stambogføres. Resultater opnået
på Ikke kvalificerende markprøver kan ikke stambogføres eller på anden måde anvendes officielt.
Stk.2: Præmieringer og placeringer på internationale markprøver stambogføres og er grundlag for tildeling af
Internationalt Field Trial Championat.
Stk. 3: Ansøgning om tildeling af Cacit (certifikat for opnåelse af internationalt Field Trial Championat) skal
tilsendes udstedende organ inden for den fastsatte tidsfrist.
Stk. 4: P.T. arrangeres dog ikke internationale markprøver og der er ingen aftale med DKK eller andre, om
påføring af titler

Kapitel 3 - Administrative bestemmelser
§ 6.
Stk. 1: Antallet af kvalificerende markprøver fastsættes og administreres hvert år af RJK´s markprøveudvalg
(MU) efter forudgående godkendelse af RJK´s bestyrelse (BE).

§ 7.
Stk. 1: MU administrerer og fortolker det af BE godkendte markprøvereglement for retrievere.
Stk. 2: Administration og økonomi omkring markprøver varetages efter regler fastsat af BE.

Kapitel 4 - Adgangsbetingelser
§ 8.
Stk. 1: Hundens ejer og fører skal være medlem af Retrievernes Jagthundeklub (RJK).
Stk.2: Danskejede hunde skal være stambogført i en af RJK anerkendt stambogførende organisation.
Stk. 3: Udenlandske hunde skal være registreret og stambogført i en af RJK anerkendt organisation.
Stk. 4: Kvalifikation til de enkelte klasser, skal ske på officielle prøver arrangeret af RJK.
Stk. 5: Hunde, som har min. 1. vinder på Novice Stake i GB kan stille direkte i vinderklasse

§ 9.
Stk. 1: For at deltage på en markprøve skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.
Vaccination skal være foretaget senest 14 dage før prøven. For hunde op til 24 måneder gælder, at
vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccination højst må være 4 år gammel.
Dokumentation skal kunne fremvises på forlangende.
Stk. 2: Løbske tæver kan ikke deltage og må ikke medbringes på prøveområdet.
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Stk. 3: Hunde der viser tegn på sygdom, skade eller halthed kan afvises af dommeren.
Stk. 4. Kryptorchide hunde kan deltage.

§ 10
Stk. 1: Prøveleder kan ikke være ejer eller fører af hund på den prøve vedkommende fungerer. Dommere
og andre officials kan ikke være fører af hund i den klasse vedkommende fungerer.
Stk. 2: En bidsk hund, skal af dommeren indberettes til MU.
En hund der af 2 forskellige dommere ved 2 indberetninger, er anmeldt for at være bidsk, skal
udelukkes fra deltagelse på klubbens arrangementer.
Stk. 3: En hund kan kun deltage i 1 klasse på samme dag. En hund kan godt tilmeldes en klasse den ikke er
kvalificeret til på tilmeldingstidspunktet. Såfremt den ikke kvalificerer sig inden prøvedagen annuleres
prøvegebyret ikke.
Stk. 4: En hund, som har deltaget i Vinderklasse kan ikke efterfølgende deltage i Åben klasse.
Stk. 5: Antallet af deltagende hunde kan begrænses, hvis MU finder det nødvendigt af hensyn til en
forsvarlig afholdelse af prøven. De deltagende hunde findes ved lodtrækning.
Stk. 6: Hvis der er mindre end 6 hunde til start i Åben klasse og mindre end 10 hunde til start i Vinderklasse,
skal prøven annulleres medmindre MU giver dispensation.

Kapitel 5 - Tilmelding og gebyr
§ 11.
Stk. 1: Tilmeldingsfristen for kvalificerende markprøver fastsættes af MU, og skal være annonceret på
hjemmesiden.
Stk. 2: Tilmelding til kvalificerende markprøver foretages over klubbens hjemmeside, ligesom det til enhver
tid gældende prøvegebyr også betales over klubbens hjemmeside.

§ 12.
Stk. 1: Prøvegebyr trækkes først fra prøvedeltagerens konto når prøven er afholdt.
Stk. 2: Betaling af prøvegebyr annulleres:
a. Hvis prøven / klassen aflyses eller ikke kan gennemføres på forsvarlig vis.
b. Ved løbskhed samt dokumenteret sygdom hos hund eller fører, når afbud er sket til prøvelederen senest
dagen før prøvestart.
c.

Hos reserver, der indkaldes men er forhindret.

d. I Åben klasse, hvis afbud skyldes at præmiering er opnået på tidligere prøve
Stk. 3: Er en hund/fører tilmeldt kan annullering af prøvegebyr kun finde sted i overensstemmelse med
ovenstående stk. 2.
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Kapitel 6 - Klasser, adgangskrav, bedømmelse og præmiering
§ 13.
Stk. 1: Kvalificerende markprøver - Åben klasse
Til Åben klasse er adgangskravet, at hunden er fyldt 12 måneder, har bestået RJK’s Apporteringsprøve samt
opnået minimum 1 x Udmærkelse på Åben klasse workingtest. I Åben klasse er bedømmelsen en
kvalitetsbedømmelse af den enkelte hunds evner på jagt. Hvis det, i afviklingen af prøven, er muligt, skal
hundene afprøves under alle dommere. Præmieringer er ”Udmærkelse” eller ingen præmiering.
Dommerne i Åben klasse skal udgøres af mindst 1 Panel A dommer.
Stk. 2: Kvalificerende markprøver - Vinderklasse
Til Vinder klassen er adgangskravet mindst 1 x ”Udmærkelse” i Åben klasse markprøve.
I Vinderklasse sker bedømmelsen som en konkurrencebedømmelse. Placeringerne er 1.-, 2.-, 3.- og 4.
vinder, hvis kvaliteten er høj nok. 1. vinder må kun tildeles, hvis hundens præstation gør den værdig til
Dansk Field Trial Championat. Derudover kan “Udmærkelse” tildeles hunde, der gennemfører prøven
tilfredsstillende.
Dommerne i Vinderklasse skal udgøres af mindst 2 Panel A dommere.

§ 14.
Markprøvemesterskab
Stk. 1: RJK afholder årligt et Mesterskab, prøven bedømmes som en Vinderklasse.
Stk. 2: For at kunne deltage kræves, at den tilmeldte hund - siden sidste mesterskab - har opnået:
a. Vinder af sidste års mesterskab.
b. Mindst en 1. vinder placering i Vinder klasse
c. Opfylder RJK’s krav til kvalifikation det pågældende år, som offentliggjort på hjemmesiden.
d. Ved for stor tilmelding foretager MU lodtrækning blandt de hunde, der har kvalificeret sig jvf. stk. 2 c.
Hunde der er kvalificeret jvf. stk. 2 a og b har fortrinsret.
Stk. 4: Placeringerne er 1.-, 2.-, 3.- og 4. vinder, hvis kvaliteten er høj nok. 1. vinderen får titlen
“Markprøvemester det pågældende år” samt opnår Dansk Field Trial Championat, under forudsætning af,
at mesterskabet afvikles som en 2-dages prøve. Derudover kan “Udmærkelse” tildeles hunde, der
gennemfører prøven tilfredsstillende.
Stk. 5: Dommerne på Mesterskabet skal alle være Panel A dommere.

§ 15.
International markprøve
Stk. 1: Når en International Markprøve afholdes i Danmark finder tilmelding, af danskejede hunde, sted som
til Kvalificerende Markprøve - Vinder klasse.
Stk. 2: Udenlandske hunde tilmeldes i overensstemmelse med de internationale regler herfor.
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Kapitel 7 – Prøveafvikling
§ 16.
Stk. 1: Vildt (dødt eller levende), der har været berørt af mennesker, må ej anvendes til afprøvning af hunde i
forbindelse med en markprøve.
Stk. 2: Prøvelederen er RJK's repræsentant på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling og indhold samt
for, at den er tilrettelagt i overensstemmelse med dette reglement og supplerende vejledninger m.v.
Stk. 3: Den enkelte klasses gennemførelse og hundenes præmiering sker på dommerens ansvar overfor
RJK.
Stk. 4: Dommeren/dommerne er øverste myndighed for prøvens afvikling i de enkelte klasser. En dommers
afgørelse er endelig og kan ikke appelleres.
Stk. 5: Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar.
Stk. 6: Hvis deltager(e) modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft
uansvarligt, kan dommeren, subsidiære prøvelederen, bortvise de(n) pågældende. I så fald skal
dommeren, henholdsvis prøvelederen, altid indsende indberetning til MU, der underretter RJK’s
bestyrelse - som afgør sagens videre forløb.
Stk. 7: Al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, prøveleder
eller terræn, såvel som usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement, kan medføre
fortabelse af retten til tildelt præmiering samt eventuelt bortvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes på
dagen af prøveledelse eller dommer(e), som efterfølgende skal indberette hændelsen til RJK's bestyrelse til
evt. videre behandling. Det er endvidere ikke tilladt f.eks. på offentlige tilgængelige websider på internettet,
på sociale medier m.v., at udtale sig krænkende om en dommer eller åbenlyst kritisere dommerens
bedømmelse.
Stk. 8 : Fotografering og filmoptagelser er kun tilladt efter forudgående tilladelse fra MU

§ 17.
Stk. 1: Hundeføreren skal til brug på prøvedagen have udleveret et startnummer, som skal bæres synligt,
under bedømmelsen. Lodtrækning om startorden foretages på MU’s foranstaltning. Startnummer og
mødetid kan ses på klubbens hjemmeside umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.
Stk. 2: Deltagere, der ikke er til stede på det tidspunkt, hvor den pågældende hunds startnummer bliver kaldt
op. kan ikke forvente at komme til bedømmelse.
Stk. 3: Afstraffelse af hunde må ikke finde sted under prøven eller på prøveområdet.
Stk. 4: Hunde, som ikke er fremme til bedømmelse, skal være koblede.

§ 18.
Stk. 1:For skader forvoldt af hunden, har hundeføreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning.
Stk. 2: For skader påført hunden, og/eller ejeren /føreren, har skadevolderen ansvar i henhold til almindelig
lovgivning.
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Kapitel 8 - Regler for opnåelse af championat
§ 19.
Stk. 1: Dansk Field Trial Championat (DK FTCH.) tildeles retrievere der har opnået to 1. vinderplaceringer på
kvalificerende markprøve i Vinderklasse, og under mindst 4 forskellige dommere. Vinderen af Mesterskabet
tildeles også titlen DK FTCH, under forudsætning af, at mesterskabet afvikles som en 2-dages prøve.
Stk. 2: Internationalt Field Trial Championat INT FTCH, tildeles retrievere der:
a. Har opnået Field Trial Championat i hjemlandet samt
b. Har opnået to 1. vinder placeringer på internationale markprøver. Heraf mindst 1 i udlandet anerkendt af
RJK.

Kapitel 9 - Klager og protester
§ 20.
Stk. 1: Klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser bør rettes til
prøveleder subsidiært den pågældende dommer, før prøven er afsluttet eller senest umiddelbart efter
præmieuddelingen samme dag.
Stk. 2: Dersom forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, kan klageren inden for
den følgende uge indsende en skriftlig protest til RJK’s bestyrelse.
Stk. 3: Ved behandling af en klagesag, skal den indklagede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden
endelig afgørelse træffes.
Stk. 4: Ingen klage kan afvises på grund af forkert procedure.
Stk. 5: Vedrørende sanktionsmuligheder henvises til RJK's vedtægter.

Kapitel 10 - Dommere og prøvevejledning
§ 21.
Stk. 1: Dommerne til en markprøve udpeges af MU.
Stk. 2: Dommerne på en markprøve må ikke samtidig være skytter på markprøven.
Stk. 3: Hunde ejet eller ført af en person fra en dommers husstand kan kun dømmes af denne, såfremt
prøven dømmes af flere panel dommere end husstandens dommer.
Stk. 4: Føreren må ikke være i besiddelse af stok, pisk eller lignende så længe hunden er under
bedømmelse. Ved bedømmelse tages der hensyn til hundens opførsel og temperament. En forkuet og/eller
aggressiv hund kan ikke bedømmes.
Stk. 5: Under afprøvning må hunde ikke bære halsbånd eller føres i line. Undtaget er de hunde, hvor
dommeren beder hundeføreren om at sætte linen på sin hund.
Stk. 6: Hvis en hund ikke opfylder de basale krav til brugsegenskaber for retrievere, kan hunden ikke
præmieres.
Stk. 7: Hunden skal udelukkes for videre deltagelse på en prøve, hvis den begår en diskvalificerende fejl.
Dommerne på en prøve kan også udelukke de hunde, der begår alvorlige fejl, fra videre deltagelse på
prøven. Hvis en hund udelukkes fra videre deltagelse på en prøve pga. hårdmundethed, skal hundeføreren
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gives lejlighed til at undersøge vildtet i dommernes nærvær, men dommerens afgørelse er endelig.
Stk. 8: Under skydning skal hunden være rolig ved/hos føreren indtil kommando gives til apportering. Efter
apportering skal hunden aflevere villigt til hånd.
Stk. 9: Drevprøver: Hundene placeres hensigtsmæssigt i forhold til jagtens afvikling med laveste nr. til højre.
Stk. 10:Trampejagtsprøver: Til start placeres hunde med lavest nummer under hver dommer på dennes
højre side. Hvis 3 dommere, dømmer disse hver for sig, og hvis 4 dommere, da i par.
Stk. 11: Alle hunde, medmindre de udelukkes af prøven, skal så vidt muligt afprøves hos mere end 1
dommer. Afprøvningsrækkefølgen sker i katalogrækkefølgen men denne kan fraviges, hvis dommerne
ønsker det.

§ 22.
Stk. 1: Antal deltagere
Med undtagelse af Mesterskabet, er det maximale antal deltagere på kvalificerende markprøver som følger:
1. To dages Vinderklasse prøve: 24 hunde.
2. En dages Vinderklasse prøve: 16 hunde.
3. Åben klasse prøve:16 hunde.
Stk. 2: Diskvalificerende fejl.
Hårdmundethed, piben eller gøen, knaldapport, ude af kontrol, nægter at gå i vand og bytning af vildt.
Stk. 3: Alvorlige fejl.
Fejler på apportering, "eye-wipe", urolig ved fod, langsomt/slapt arbejde, larmende føring og dårlig kontrol
Stk. 4: Alvorlige fejl diskvalificerer hunden fra at blive vinderplaceret i vinderklasse og kan medføre at
hunden udgår af prøven.

Kapitel 11 - Dommerpaneler.
§ 23.
Stk. 1: RJK’s bestyrelse skal offentliggøre lister over Panel A og Panel B dommere for retrievere.
Stk. 2: MU er i besiddelse af en liste over IP (ikke panel) dommere, som inviteres med ud at dømme
sammen med panel dommere.
Stk. 3: RJK’s bestyrelse godkender dommere til Panel A og Panel B efter indstilling fra MU. MU
indkalder, gennem et evalueringsskema, vurderinger fra de Panel A dommere, som vedkommende har
dømt sammen med på kvalificerende markprøver og officielle workingtests.
Stk. 4: Før en dommer kan blive Panel dommer skal han/hun have dømt:
a. Panel B - mindst 4 Kvalificerende Markprøver.
b. Panel A - som Panel B dommere mindst 4 Kvalificerende Markprøver, hvoraf mindst 2 skal være Vinderklasser.
Stk. 5: For at en dommer kan blive Panel A dommer skal han/hun have ført hund til præmiering
på vinderklasse markprøve.
Stk. 6: De officielle Panel dommerlister og IP dommerlister skal minimum en gang årligt opdateres af RJK’s
bestyrelse.
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Appendix A - Vejledning til afvikling af Markprøver
1. lntroduktion.
Disse noter er udformet som en vejledning til prøveledere og deltagere på markprøver og til vejledning for
dommerne.
Ingen dommer bør acceptere en invitation til at dømme en markprøve, og ingen deltager bør tilmelde sig til
en markprøve, uden grundigt at have sat sig ind i denne vejledning, og være fuldt bekendt med dette
markprøvereglement.
2. Generelt.
a. En markprøve bør tilrettelægges og gennemføres således, at den ligner en almindelig jagtdag mest
muligt.
b. Alle deltagere, dommere og officials skal være til stede på det angivne mødetidspunkt.
c. Prøvelederen bør etablere et godt forhold til jagtlederen (som regel skytten på stedet), og sammen med
ham, planlægge brug af terræn til prøven. Prøvelederen skal på vegne af RJK byde velkommen og
præsenterer værten, jagtlederen, dommerne, skytter og andre officials. Han bør fortælle om dagens forløb,
transport, frokost, toiletter og andet. Orientering om sikkerhedsforhold bør også indgå i parolen.
Prøvelederen bør, når dagen er omme, sikre at værten, skytterne, dommerne og officials takkes behørigt.
d. Dommerne er ansvarlige for at prøven forløber efter planen og opfylder markprøvereglementet.
e. Det er i markprøvesagens interesse, at alle dommere, prøveledere, officials og publikum er så høflige,
venlige og samarbejdsvillige som muligt, overfor jagtværten og skytten, og retter sig efter deres
anvisninger. Dette er måden at få en prøve til at lykkes på, og opnå mulighed for at komme igen en
anden gang.
f. Når man mødes, skal dommerne præsenteres for hinanden. Dommerne bør give skytter og hundeførere
en kort briefing, og hvis specielle omstændigheder medfører, at man afviger fra normal praksis, skal
prøvelederen instrueres herom, så han kan underrette deltagere, skytter m.fl.
g. Prøvelederen skal orientere dommerne, hvis der på prøven er udsat evt. ærespræmier, pokaler m.v.
h. Dommerne bør forhøre sig om vildtsituationen hos jagtlederen (skytten) og tilpasse hundenes arbejde
eller antal apporteringer hertil.
i. Dommerne skal sikre sig, at de har de rigtige hunde til bedømmelse.
j. Prøvelederen skal sørge for, at der på dagen er efterapportør til rådighed, som efter dommernes anvisning
kan bruges til at apportere vildt, der ikke skal anvendes til prøvehundene.
3. Bedømmelse.
a. Det er dommernes opgave at finde frem til den/de hund/hunde, der på dagen efter deres mening, udviser
størst kvalitet i sit/deres arbejde, set ud fra et jagtligt synspunkt. Naturlige vildtfindende egenskaber skal
tillægges størst værdi.
b. Standarden af hundearbejdet bør være højere på mesterskabet end i andre vinderklasser.
c. Det er dommernes pligt at give hundene de bedste betingelser at arbejde under. I alle klasser er
hundenes arbejde påvirket af førernes opførsel. Støjende føring er en alvorlig fejl. En god fører synes at
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foretage sig meget lidt, men er blot vågen og opmærksom og har hele tiden sin hund under fuldstændig
kontrol.
d. Dommerne skal give den enkelte ekvipage bedste mulig chance for at vise godt hundearbejde samtidig
med at afprøvningen er fair for alle deltagende hunde.
e. Dommerne bør holde deres meninger for dem selv, og ikke lade tidligere præstationer have nogen
indflydelse. Det er ligeledes vigtigt, at dommerne kun dømmer hvad de selv ser, og ikke lader sig påvirke af
observationer fra tilskuere, prøveleder og/eller andre tilstedeværende.
f. Dommerne rådes til at klassificere hver apportering i kategorierne A og B (+ eller -) svarende til
hundens arbejde. Når alle hunde har er blevet bedømt af mere end en dommer eller et dommerpar, afgør
dommerne, hvilke hunde der fortsætter i, eller udgår af prøven. Det tilrådes at tage korte notater om hver
hunds arbejde, og ikke stole på hukommelsen.
g. Dommerne skal tage hensyn til hundenes sikkerhed under afprøvningen, og ikke forlange forcering af
farlige forhindringer, f.eks. pigtrådshegn, tilfrosset vand, veje og høje vægge.
h. Panel A dommere vil I forbindelse med evaluering af IP og panel B dommere blive spurgt om
udtalelse omkring de Panel B dommere og ikke Panel dommere som de har dømt sammen med.
i. En dommer bør have et stort praktisk kendskab til brugsegenskaberne hos retrievere, som vedkommende
bedømmer på markprøver. Han skal have en oprigtig interesse for retrieverracernes fremtid da placeringer
på markprøver påvirker avlen, og er medbestemmende for den retning retrieverracerne vil udvikle sig i som
jagthunde.
4. Apporteringsarbejde
a. En hund skal være rolig under skydning, og nedlæggelse af vildt, og apportere på kommando. Føreren må
ikke sende sin hund uden dommerens tilladelse.
b. Dommerne anbefales, hvis det er muligt, at henstille til skytterne om ikke at skyde direkte over en
arbejdende hund i Vinderklasse. I lavere klasser bør der ikke skydes, når en hund er i arbejde, med mindre
det kan gøres uden at genere hunden i dens arbejde.
c. Anskudt vildt skal apporteres og aflives så hurtigt som muligt og før dødskudt vildt. Hvis et stykke vildt ikke
apporteres af prøvehundene, skal dommeren give besked til rette vedkommende (hjælpeapportør).
d. I første runde på trampejagt bør hundene, så vidt det er muligt, prøves på vildt fældet af deres egne
skytter. Hvis et stykke vildt fældes så tæt på en hund, at apporteringen ingen prøvemæssig værdi har, bør
dommeren tilbyde vildtet til afprøvning af en hund, der er til bedømmelse hos en af meddommerne.
e. Førerne bør instrueres om, hvorfra hunden skal sendes. Hvis de afprøvede hunde fejler på en
apportering skal dommerne undersøge nedfaldsområdet.
f. God markeringsevne er en meget vigtig egenskab hos retrievere, da de ikke unødigt bør forstyrre terræn.
Dommerne bør belønne den hund, der når den sendes, går direkte til nedfaldsstedet og begynder sit arbejde
derfra.
g. Den perfekte apportering skal være hurtigt ud og hjem. Føreren bør ikke skulle gribe ud efter, eller
hive/trække vildtet ud af hundens mund. Dommerne bør ikke straffe en hund for hårdt, hvis den laver
grebsskifte på vej hjem med et stykke vildt. Dette må dog ikke forveksles med sjusket vildtbehandling.
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En god vildtfinder bør ikke være afhængig af sin fører for at finde et stykke vildt. Hunden skal dog være lydig
og reagere på sin førers fløjte og signaler, hvis nødvendigt. Hunde der viser vildtfindende egenskaber og
initiativ, skal placeres højere end de hunde, der skal dirigeres til vildtet. Den bedste hund behøver som regel
mindst støtte. Den synes at have en instinktiv fornemmelse af, hvor vildtet er, og får en svær apportering til
at se let og enkel ud.
h. Hvis en hund, på en anskydning, arbejder uden forståelse for opgaven, skal den straks kaldes hjem. Hvis
flere hunde afprøves på en anskydning, bedømmes deres arbejde i forhold til rækkefølgen, de sendes i.
På en anskydning kan føreren af hund nummer 2 eller senere nummer, tillades at nærme sig nedfaldsstedet.
Dette gælder også for føreren af hund nummer 1, hvis den ikke har haft chancen for at markere.
Et stykke vildt, der apporteres af anden afprøvede hund eller senere nummer, udgør en “eyewipe”. Alle eyewipes bør bedømmes efter omstændighederne, men hunde, der er blevet eye-wiped i de indledende runder
af prøven bør udgå.
i. Alt vildt bør undersøges for tegn på hårdmundethed. En hårdmundet hund efterlader sjældent synlige tegn.
Den knuser ribbenene i den ene eller begge sider. Skaden afsløres ikke ved at stryge fjerene til side. Læg
fuglen i håndfladen med brystet opad, og hovedet fremad, og føl ribbenene med pege og tommelfingeren.
De skal være runde og faste. Hvis de er bøjet indad eller flade, er det tydeligt tegn på hårdmundethed. Sørg
for at meddommerne også kan undersøge dette stykke vildt. Der bør ikke udvises tøven omkring
hårdmundethed - hunden udgår af prøven. Dommerne bør altid føle sig sikre på, at skaden er forvoldt af
hunden, og ikke af skud eller fald. Evt. tvivl skal komme hunden til gode. Hundeføreren skal have mulighed
for at undersøge vildtet i dommernes nærvær, men dommernes afgørelse er endelig.
j. Ved et drev bør ingen prøvehunde placeres mere end 5 meter fra dommerne.

5. Retrievermarkprøver.
a. 3-dommer systemet
1. Hvis der er 1 Panel A dommer, anbefales det, at han/hun får midterpladsen, da han/hun derved er til
rådighed for de andre dommere om nødvendigt.
2. Hvis 2 Panel A dommere dømmer sammen med en IP dommer, anbefales det, at IP dommeren får
midterpladsen, så begge Panel A dommere er i nærheden om nødvendigt
b. 4-dommer systemet
Hvis der kun er 2 Panel A dommere, må de ikke danne par.
1. Det anbefales, at dommerne indbyrdes aftaler hvilke områder/skytter de dækker. Dette vil langt hen ad
vejen hindre at der samtidig sendes 2 hunde på det samme stykke vildt.
2. På trampejagtsprøver styrer prøvelederen kæden, drevet og farten.
d. Konkurrencen.
1. Hundene skal gå roligt “fri ved fod”, og sidde stille under drev.
2. Hvis vildtsituationen tillader det, er den normale procedure på trampejagt, at give 2 apporteringer til hver
hund i første runde, og en apportering til hver hund i anden runde. På drevprøver apporteres i
katalognummerrækkefølge. Dommerne kan så konferere og udelukke de hunde, der ej fortsætter i prøven.
Prøvelederen bør informeres om hvilke hunde, der er udgået, således at han kan have de rigtige hunde klar
til videre afprøvning.
3. Prøvelederen bør instrueres til at sende anden-runde hunde i kæden, når der mangler hunde. 2. runde
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hunde bør afprøves mod 1. runde hunde, når lejligheden gives.
4. Dommerne bør være meget omhyggelige med at afprøve hundene i korrekt rækkefølge, startende med
laveste nummer til højre. Hvis 1. runde hunden fejler på en apportering, der bringes af 2. runde hunden,
skal
2. runde hunden have første chance på næste apportering. Hvis begge hunde fejler på en apportering,
bør en dommer ikke kalde nye hunde ind til afprøvning, før hunde, der allerede er i kæden, er afprøvet på
dette stykke vildt. I den afsluttende fase på en prøve kan afprøvningen ske efter dommernes skøn, som
situationen opstår.
5. Hvis den ene del af kæden pga. vildtsituationen mangler vildt, og hundene her længe har ventet på
apporteringschance, kan dommere, der får fældet rigeligt med vildt, tilbyde det vildt, der skydes af en
eller begge hans skytter, til den dommer, der mangler vildt. Hundeførerne bør orienteres, hvis dette
aftales.
Det er meget unfair i de indledende runder på en prøve, at tilbyde dødskudt vildt og så afprøve egne
hunde på anskudt vildt.
6. En “first dog failure” er, når den første hund, der afprøves på en løber, fejler. Hvis der imidlertid er
betydelig forsinkelse med at sende hunden, bør fejlen ikke bedømmes som en “first dog failure”
Fejlen behøver heller ikke bedømmes som en ”first dog failure”, hvis den første hund, der sendes, viser
forståelse for nedfaldsstedet og arbejder effektivt på nedfaldsstedet, eller på en fært ud fra området.
I et sådan tilfælde behøver hunden ikke automatisk at blive udelukket for præmiering. (Forudsat vildtet
ikke bringes af en anden hund, der efterfølgende sendes af dommerne, eller findes af dommerne selv)
7. Hvis en prøvedeltager deltager med 2 hunde skal de afprøves en af gangen, under drev kan man dog
forvente at begge hunde skal sidde afkoblet under drevet. Når apporteringen starter kobles den ene
hund og holdes af en hjælper.
e. Matchning.
1. Når dommerne ønsker at matche tophundene mod hinanden, for at bestemme sig for de endelige
placeringer, vil de som regel placere sig sammen, hvor de kan bedømme hundenes arbejde i
fællesskab.
f. + points
Naturlige vildtfindende egenskaber, god næse, markeringsevne, fart, stil, hurtige og spontane
apporteringer, kontrol, gode apporteringer og afleveringer og stille føring.

Appendix B - Karaktergivning på markprøver
Dette notat skal ses som en støtte for dommerne på en Markprøve m.h.t. klassificering af de
enkelte apporteringer jvf. Appendix B. - Dommer- og prøvevejledning, afsnittet: “Vejledning til
afvikling af markprøver, pkt. 3.
Bedømmelse e”. Karaktergivning for den enkelte apportering bør altid ledsages af en kort note om type
af apportering, (f.eks. hare skudt bagud yderst til venstre o.l.)
Karakteren, der gives for en apportering, har principielt intet at gøre med sværhedsgraden af
apporteringen. I praksis anvendes: A+, A, A-, B og F.
A+ - gives for meget overbevisende arbejde på apportering, hvor hunden får chance for at vise
vildtfindende egenskaber samt virkelig gode eyewipes. Gives typisk for “løbere”, der har flyttet sig en
væsentlig afstand fra nedfaldsstedet, og hvor hunden viser evne til at gå på fod, og finder vildtet, ikke blot
fordi den dækker et stort areal.
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A - gives for den rene apportering - uden komplikationer - betyder ikke, at hunden ikke må handles, men
snarere, at evt. for situationen nødvendig/relevant handling er effektiv og ikke ødelægger billedet af
hundens arbejde pa apporteringen.
A- - gives hvor apporteringen kunne have være udført bedre/mere rent - ofte, hvis der handles for meget
på markerede fugle. Arbejdet skal være op til prøvens standard - ellers skal gives B.
B - vildtet bringes, men ikke på en tilfredsstillende måde. Hundens arbejde på apporteringen skønnes at
være under prøvens standard. Hvis en hund får et “B” i de indledende runder, vil den normalt ikke
fortsætte i prøven.
F - fejl - hvor vildtet ej bringes - er det en “løber”, og er den pågældende hund ikke sendt straks, og findes
fuglen ej, da betegnes det en “second dog down failure (fejl på løber)” og ledsages i dommerbogen af en
note om hundens arbejde. Hunden vil normalt kunne fortsætte i prøven, dersom den har arbejdet fornuftigt.
Noten F på døde fugle vil selvfølgelig ofte ende i eyewipes.
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RJK prøvesystem
Apporteringsprøve
Bestået / ikke bestået

Bestået

Åben klasse
Workingtest
Udmærkelse / ingen
præmiering

Åben klasse
Markprøve

1 x Udmærkelse

Udmærkelse / ingen præmiering

Vinderklasse
Workingtest

1 x Udmærkelse

Vinderklasse
Markprøve
1., 2., 3., 4. vinder
Udmærkelse

1.vinder eller
offentliggjort
kvalifikationskrav

1., 2., 3., 4. vinder
Udmærkelse

2 x 1. vinder

Dansk Field Trial
Champion

(DK FTCH)

2 x 1. vinder

Dansk
Testmeste
r
(DK TM)

Markprøvemesterskab
Unghundemesterskab
Juniortest

1 x 1. vinder

1. vinder

Bestået
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MPM "år"

UHM ”år”

