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Almindelige regler
1. For at kunne deltage på DRKs brugsprøver skal hunden være mindst 8
måneder gammel og stambogsført i Dansk Kennel Klub eller anden klub/organi
sation, godkendt af FCI. Ejer skal være medlem af Dansk Retriever Klub eller
Dansk Kennel Klub eller en udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK, og må
ikke være medlem af andre foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. En hund
kan kun gå op til prøve en gang samme dag. Anmeldelse kan ske direkte til
dommeren/arrangøren umiddelbart før prøveaflæggelsen. Ejeren/ føreren skal
på den udleverede anmeldelsesblanket give oplysning om hundens stambogsnummer, navn, fødselsdato, race og køn. Stambog skal forevises. For udenlandske hunde skal der afleveres en kopi af stamtavlen. Det af DRK fastsatte
anmeldelsesgebyr betales samtidig med afleveringen af anmeldelsen.
2. Hunde, som har bestået brugsprøven, er kvalificeret til at deltage på markprøve
efter gældende regler.
3. Føreren må ikke være i besiddelse af stok, pisk eller lignende under prøven.
Efter passage af pkt. 2 på brugsprøvebanen, når line er aftaget, må føreren
ikke være i synlig besiddelse af denne under resten af prøven.
Ved bedømmelsen tages der hensyn til hundens opførsel og temperament.
En forkuet og/eller aggressiv hund kan ikke præmieres.
4. Før prøvens aflæggelse skal dommeren undersøge, om hanhunden er kryptorchid. Kryptorchide hunde kan ikke afprøves, hvorfor gebyr tilbagebetales.
Løbske tæver afvises ikke, men kan afprøves til sidst.

Prøvens form
1. Prøven aflægges på en bane over fem punkter ( se skitse på bagsiden).
2. 		Hundene afprøves enkeltvis.
3. Hunden koblet ved fod. Føreren går med hunden fra pkt. 1 til 2. Der lægges vægt på, at hunden villigt følger føreren.
4. Hunden fri ved fod. Føreren aftager line og halsband ved pkt. 2 og fjerner
begge dele af syne. Føreren går med hunden fri ved fod fra pkt. 2 over 3 og 4
til 5. Der lægges vægt på, at hunden villigt følger føreren.
5. Afdækning og tilbagekald. Ved pkt. 5 skal hunden sidde eller ligge dæk, mens
føreren fjerner sig fra den over pkt. 2 til 1. Det afgørende er ikke, om hunden
sidder eller dækker, men om den forbliver på stedet. På dommerens tilladelse

kalder føreren hunden til sig, og den bør komme direkte tilbage og sætte sig
hos føreren.
6. Apportering. Føreren står ved pkt. 1 med hunden løs, siddende eller liggende, 		
og kaster en apporteringsgenstand mindst 15 m. mod pkt. 2, hvorefter hunden 		
på dommerens tilladelse og førerens kommando skal apportere.
Afleveringen skal foregå til førers hånd, hundens hoved skal være løftet og på 		
førerens kommando skal hunden aflevere villigt og direkte til førerens hånd. 		
Hunden skal være i ro under afleveringen og afleveringen må ikke være
præget af sjusk.
Apporteringen kan om nødvendigt gentages én gang, men kun hvis det tjener 		
til hundens fordel. Der lægges vægt på den iver, hurtighed og effektivitet, hvor-		
med hunden apporterer og kommer hjem til fører. SIøset behandling samt
tygning og bidning i apporteringsgenstanden er væsentlige fejl.
7. Helhedsindtryk. Ved bedømmelse tages hensyn til hundens opførsel og
temperament.
8. Skudafprøvning. Føreren fjerner sig ca. 1 m fra hunden, og der afgives skud
med 6 mm alarmpistol. Viser hunden jagtiver, ved at den f.eks. rejser sig, er
ingen fejl, men den må ikke vise angst eller flygte bort fra det sted, den blev
placeret. Ved skudafgivelsen står dommeren i rimelig afstand fra hunden, og
skud afgives væk fra hunden.
9. Point- og præmieringssystem
a. Hunden koblet, fri ved fod............................................................0-10 point
b. Afdækning og tilbagekald............................................................0-10 point
c. Apportering (kun selve apporteringen bedømmes under dette punkt.
Ro på post og knaldapportering bedømmes og point gives
under punkt e)..............................................................................0-10 point
d. Aflevering og ”vildtbehandling”.......................................................0-5 point
e. Helhedsindtryk...............................................................................0-5 point
10. Præmieringssystem. Der tildeles “bestået” eller “ikke bestået” efter kvalitetsbedømmelse.
Bestået er 35-40 points.
Hunde, der opnår 0 point i en disciplin, kan ikke bestå.

Markprøvereglement med vejledning kan rekvireres hos DRKs administration,
eller downloades fra www.dansk-retriever-klub.dk

