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MARKPRØVER.
Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere,
men i stedet en ung - hund. Det er sikkert
vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp,
som indtog dit hjem, i en alder af 8 uger, har
kunnet tilegne sig så mange spillopper på så
kort tid. Det er derfor på høje tid at finde ud af
om al den energi, kan bruges til noget fornuftigt.
Rundt om i landet er der mange forskellige
tilbud til alle hundeejere, som gerne vil dyrke et
aktivt hundeliv, med deres hund. En flatcoat
frem for alt er en glad apportør, og Dansk
Retriever Klub laver markprøver, for netop at
afprøve disse kvaliteter hos de 5 retrieverracer. Markprøverne bliver skabt
med tanke på at udvælge egnede individer til avl.
I dag er prøverne således med til at sikre, at bl.a. flatcoats, som anvendes i
avl, stadigt besidder de karakteristiske og helt basale egenskaber, der
kendetegner en flatcoat. Påtænker man at avle et kuld hvalpe, eller at lade
sin hanhund anvende i avl, bør man deltage på disse prøver. På den måde
kan man få et indtryk af med hvilken styrke de basale egenskaber ligger i
hunden og hvilke egenskaber man bør styrke.
Der findes 2 slags officielle Markprøver:
A-prøver, hvor hundene afprøves på det vildt, som nedlægges under en jagt
(varmt vildt).
B-prøver, hvor hundene afprøves på aflivet (koldt) vildt.
Hundens resultater på disse prøver, vil blive påført dens resultatliste i DKK.
Inden man når så langt som at deltage på officielle prøver, vælger mange at
gå op til de uofficielle prøver, C-prøver. På disse prøver afprøves hundene på
koldt vildt ligesom på B-prøverne, og prøvernes sværhedsgrad og omfang
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svarer oftest til niveauet på B-prøver. De fleste deltager her for enten at teste,
hvor langt hunden er træningsmæssigt, eller for at give hunden lidt erfaring,
inden det for alvor går løs. Det sidste er altid en god ide. Hunden får erfaring ,
og hvad vigtigere er, det gør føreren også. Resultaterne fra C-prøver bliver
ikke skrevet på hundene resultatliste, ligesom hundens skue resultater heller
ikke registreres nogen steder.
Nu er det så, I sikkert gerne vil vide, hvad markprøver egentligt er for noget.
Det forklares lettest ved at gennemgå de forskellige øvelser, som indgår i
prøverne. I det nedenstående omtales forholdene ved B- (/C) prøver, idet det
er her kvalifikationen til A-prøver opnås. A-prøver bliver ikke tilrettelagt på
samme måde som B-(/C) prøver, da der er tale om jagt, hvor det er mere
tilfældigt, hvor fuglene falder, hvor mange der falder, og hvilken hund, der
skal hente hvilken fugl osv.
Afprøvningen sker på 3 forskellige niveauer:
1) Begynderklasse
2) Åbenklasse
3) Vinderklasse
Man kan starte sin hund i Begynder klasse, på B-prøve, når den er 12 mdr.
gammel og har bestået sin brugsprøve. Reglerne bliver ofte fraveget på Cprøver, således at man kan komme til prøve uden at have sin brugsprøve,
eller inden hunden er et år. Det vil være annonceret i Retrieveren, hvis
reglementet er fraveget.

Begynderklasse:
I begynderklasse bliver hunden afprøvet på 2 til 3 enkelt markeringer, hvor
den ene oftest falder på svømme dybt vand. Markeringerne er sjældent ret
lange (30-40 m) og nedfaldsstedet er synligt for hunden. Der bliver affyret
skud (løst krudt) når markeringsfuglen er i luften. Hunden må først sendes
når dommeren giver tegn. Hunden skal løbe lige ud, samle fuglen op og løbe
lige hjem og aflevere fuglen til førerens hånd. Til sidst afprøves hunden i
disciplinen ”frit søg”.
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Mellem 6 og 8 stk. vildt er på forhånd lagt ud i et nærmere angivet terræn.
Hunden skal nu sendes ud og på egen hånd, dvs. uden førerens hjælp, finde
og bringe 4 – 6 stk. vildt, alt efter hvad dommeren skønner. Herefter giver
dommeren sin bedømmelse af hunden. Dommeren fortæller, hvad han har
set, og hvad han har takseret hundens præstation til. Hunden får således sin
præmiering. Bedømmelsen er en kvalitetsbedømmelse, og hunden kan blive
tildelt en 1., 2. eller 3. præmie alt efter kvaliteten af hundens arbejde. Har
hunden under prøven begået/lavet en diskvalificerende fejl, vil hunden blive
tildelt et 0.
Når hunden har opnået to 1.præmier i begynderklasse, er den kvalificeret til
at deltage i Åben klasse. Skulle hunden gå hen og blive 22 mdr. inden den
har opnået de to 1. præmier, vil den også kunne deltage i Åben klasse, da
man ikke ønsker, at de ældre hunde skal blive hængende i begynderklasse
for længe.

Åbenklasse:
I Åben klasse bliver hunden afprøvet i både enkelt og dobbelt-markeringer.
En af markeringerne SKAL falde på svømme dybt vand, således at hunden
viser, at den kan svømme, og at den vil gå villigt i vand. Hunden vil også blive
afprøvet i dirigering. På et, af dommeren anvist, sted ligger et stykke vildt.
Hunden har ikke set det blive lagt ud, så den skal følge førerens anvisninger
derud, hente vildtet og bringe det til førerens hånd. Nogen gange sker det at
hundene får kastet en distraktionsfugl når de er på vej hjem. Dvs. en fugl,
som kastes i hundens synsfelt, men som den ikke må hente førend den har
bragt dirigerings vildtet hjem.
Hundene afprøves også i et frit søg, men til forskel fra begynderklasse, er
hunden ikke alene om søget. Den skal vise at den kan arbejde side om side
med en ukendt makkerhund. De to hunde afsøger et område som er noget
større end det frie søg i begynderklasse. Når det er slut giver dommeren sin
bedømmelse, og hunden får sin præmiering.
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Når hunden har opnået en 1. præmie i Åbenklasse på B-prøve, er den
kvalificeret til at deltage på A-prøver i Åbenklasse.
Opnår hunden to 1. præmier i Åbenklasse (enten to på B eller 1 A og 1 B) så
er hunden kvalificeret til at deltage i vinderklasse på B-prøve.
Opnår hunden en 1. Præmie på Åben A er hunden kvalificeret til at deltage
på A-prøver i vinderklasse.
Har hunden vundet 3 certifikater på udstilling, SKAL hunden opnå mindst en
2. Præmie i åben klasse på B-prøver for at blive udstillingschampion.

Vinderklasse:
Vinderklasse er dér, hvor certifikatet kan vindes. Det er en ren konkurrence
klasse, hvor det kun er de bedste (max 4) hunde som placeres og kun 1.
vinderen som kan få tildelt certifikat, såfremt dommeren skønner at hundens
arbejde har kvalitet til det.
Opgaverne i vinderklassen er
meget varierede, og kravene til
hundene er MEGET større i
denne klasse end de to øvrige
klasser. Derfor er klassen også
langt den mest udfordrende og
spændende af dem alle, da det
er her at hundens talent for alvor
kan stå sin prøve. Som du
sikkert har oplevet bare i den
første træning, så er flatterne
glade for udfordringer som kan pirre deres intellekt, så de vil være i deres
rette element i denne klasse. Der er dog et par klasser der skal overstås
inden man når helt så langt. Sværhedsgraden skal dog ikke afholde nogen fra
at forsøge sig i vinderklasse, det vil derimod være en skam ikke at prøve.
Det er noget nær umuligt at give en udtømmende beskrivelse af hvilke
elementer klassen kan indeholde. Lad mig blot give et par eksempler:
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• Lange dirigeringer (op til 80 m) (både på land og vand) med udlagte
distraktions fugle, som hunden ikke må tage. Bringer hunden en
distraktionsfugl er den ude af konkurrencen.
• Dobbelt- og trippel-markeringer, ofte i svært terræn (både på land og
vand), på op til 80 m
• Frit søg på et stort område, hvor der er 2 – 3 hunde oppe ad gangen
• Dobbelt el. trippel-markeringer som distraktioner til lange dirigeringer.
Det er dog altid sådan, at prøven skal tilrettelægges ud fra jagtrealistiske
situationer.
Det højeste man kan opnå med en retriever på markprøve i Danmark, er at
blive Dansk Brugschampion (DKBRCH) og/eller Dansk Jagtchampion
(DKJCH). For at blive dette skal man, som reglerne er i dag, vinde
vinderklassen 3 gange med certifikat.
En DKBRCH har vundet 3 certifikater på både A- og B-prøve, hvoraf mindst
det ene certifikat er vundet på en prøve åben for alle 5 retriever racer (en
blandet prøve)
En DKJCH har vundet 3 certifikater på A prøve, hvoraf mindst det ene
certifikat er vundet på en blandet prøve.
Der går dog et par år inden dit vidunder når så langt, og en absolut
forudsætning for succes, også på det højeste plan, er at grundtræningen er i
orden. Så lad os lige vende tilbage og få jordforbindelse et øjeblik med et par
øvelser som kan hjælpe dig på vej.

Træning af markeringer.
Enkelt markeringer har du allerede stiftet bekendtskab ved brugsprøven. Men
tro nu ikke at dens funktion er ovre blot fordi brugsprøven er ovre. En enkelt
markering kan varieres på mange måder, og stadig udfordre din hund. Det
basale er dog stadigt, at du kaster en dummy som din hund selvstændigt skal
hente. Kan du lokke et familiemedlem eller en ven med ud i terrænet og være
kaster for dig, så lad kasteren kaste dummien i forskellige vinkler ud fra sig,
således at hunden optræner sin markeringsevne optimalt.
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Alt for ofte ses det at kasteren ”nøjes” med at kaste dummien i samme vinkel
altid. F.eks. kastes dummien konstant, så den lander på linje med kasteren,
aldrig bag kasteren. Dette vender hunden til at sætte farten ned, når den når
kasteren, for så må dummien jo være der et sted. Problemet opstår så den
dag, hvor hunden på en prøve præsenteres for en fugl som er faldet 25 m.
bag det sted kasteren står. Her er det ofte et problem for hunden at løbe forbi
kasteren, og finde fuglen, fordi vanens magt har lært den at søge på linje med
kasteren. Måske en lille teknisk detalje, men bestemt værd at holde sig for
øje.
Enkelt markeringer kan bygges op til dobbelt markeringer på flere måder. Her
følger en af dem.
På nuværende tidspunkt kender hunden alt til huskere (såfremt du har trænet
den til det, selvfølgeligt), og de kan nu bruges til at udvide hundens
koncentrationsfelt til at omfatte to opgaver, i stedet for kun én.
Læg en husker ud på den længde hunden er vant til. Kast en enkelt
markering i modsat retning. Lad hunden hente markeringen først og send den
så på huskeren. Når hunden kommer hjem med ’huskeren’ har den taget det
første skridt mod en dobbeltmarkering. Når denne opgave løses problemfrit
kan man gå videre, og kaste to markeringer med stor afstand mellem
nedfaldsstederne og lade hunden hente dem.
Hunden vil i de fleste tilfælde gå efter den sidst kastede først, og så den først
kastede siden. Den sidst kastede er den friskeste i hundens hukommelse, og
derfor den mest nærliggende at hente først. Gør dig selv og hunden den
tjeneste og byg nedfaldsstederne op i hundens hukommelse på den måde at
først kastes 2 enkelt markeringer på de 2 nedfaldssteder, og dernæst en
dobbelt for at se om hunden kan huske dem.
Princippet er det samme ved opbygning til trippel-markeringer.
For alt markeringsarbejde gælder, at det er hundens evne til at huske afstand
og nedfaldssted, der er afgørende for om hunden får succes med at løse
opgaven. Jo flere opgaver hunden kan løse jo mere vokser dens selvtillid, og
jo bedre bliver den til at markere. Når noget går galt, er det altid fordi føreren
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gør noget forkert. Enten forlanger man mere af den end den er klar til, eller
også har man ikke tydeliggjort opgaven godt nok for hunden.
Signaler er af allerstørste vigtighed i alt arbejde med hunde. Brug altid den
samme kommando (det samme fløjt) til samme øvelse. Hvis signaler og
ritualer omkring en øvelse er de samme hver gang, så lærer hunden hurtigt,
hvor man vil hen, og hvad den skal gøre for at løse opgaven. Den skal ikke
bruge sin energi på at finde ud af hvad føreren forlanger af den, da det er
blevet den fortalt gennem signaler og ritualer.
Ting kan altid gå galt uanset hvad man gør,
så det er lige så vigtigt, om ikke vigtigere, at
lære sig, hvordan man reder sig ud af et
problem på en måde så hunden stadigt har
noget med fra øvelsen, som det er at lære
hvordan en øvelse løses rigtigt. De bedste
trænere er dem som måske taber et slag nu
og da, men som vinder krigen til sidst. Man
får tit at vide at man ikke skal gå for hurtigt
frem med en ung hund. Det er også rigtigt,
men det er ligeså rigtigt, at meget tabes hvis
ikke man går frem overhovedet.
En flat har det bedst med udfordring og stimulering. Den skal have lov til at
bruge sin energi til noget mere fornuftigt end at gå på væggene der hjemme.
Så hank op i hunden og meld dig til træning i den region du bor i, også efter
brugsprøven er overstået.

Træning med vildt.
En af de vigtigste ting at træne med din hund er, at den vænnes til at samle
forskellige vildtarter op og bringe dem til dig. På alle markprøver afprøves
hundene på vildt, så det er kun fair at introducere vildt for hunden inden det
går løs for alvor.
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De mest almindelige vildt typer man møder på en prøve er duer, kaniner og
ænder, men ifølge markprøve-reglementet (som kan fås hos DRK’s
sekretariat og på flatcoats hjemmeside) er det tilladt for prøvelæggere at
anvende alle slags jagtbart vildt, dog skidtvildt undtaget. Skidtvildt (måger,
krager, skader osv.) bliver sommetider anvendt på C-prøver, dog yderst
sjældent i begynderklassen.
Det er ikke altid lige let at få fingre i vildt til at træne med, men går man til
træning i DRK’s regioner kan man ad den vej skaffe sig adgang til vildt. Nogle
steder er det muligt at få vildt, hvis man har hjulpet til på regionens prøver.
Får man adgang til vildt på den måde er det blot vigtigt at sikre sig at vildtet er
rimeligt friskt og ikke for slidt. Især når man skal vænne en unghund til vildt.
Der findes mange måder hvorpå man kan introducerer vildt for hunden. De
mest hensigtsmæssige huskeregler opremses her:
Lad opgaven være en for hunden kendt opgave. Lad med andre ord være
med at introducerer vildt, samtidigt med at du introducerer en ny øvelse.
Læg for eksempel vildtet ud som en husker med en rimelig længde på, og så
snart hunden er ude ved vildtet så ros den når den samler vildtet op. Nogle
hunde er knapt så spontane når de støder på vildt første gang i deres liv. Her
vil det være mest hensigtsmæssigt at få hjælp fra en instruktør eller en mere
erfaren hundefører.
Husk på at arbejdet med vildt er en faktor, som er med til at sætte hundens
stress-niveau i vejret. Især hvor vildt ikke trænes jævnligt. Når først arbejdet
med vildt er blevet en vane, som hyppigt understøttes, vil vildtet have knapt
så stor betydning for hundens stress niveau. Af øvrige stress faktorer i denne
forbindelse kan nævnes vand og skud. Start med at dele de 3 faktorer (vildt,
vand & skud) fra hinanden og kombiner dem først to og to når hunden er
fortrolig med hver enkelt faktor.
Træn vildt når hunden er mest modtagelig for indlæring. Når den har fået
rendt den værste energi ud af kroppen, men inden den bliver træt mentalt.
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Sørg altid for at der er ro omkring arbejdet med vildt. Det er MEGET vigtigt at
arbejdet med vildt lægges rigtigt i hunden fra start af. Undgå unødigt stress.
Flatten besidder en stor arbejdspassion, så ro er altid uhyre vigtigt, men
særligt hvor arbejdet spidser til og stiller større krav til hundens koncentration.
Hvis det ikke lykkes første gang: try, try and try again!
Det kan være at du nu sidder ganske forpustet tilbage i din stol, kigger
mistroisk på vidunderet, (som måske endnu engang har hentet dine sko ude
fra gangen, og til stadighed undres over den skideballe dette ’stunt’
indkasserer) og tænker: Det klarer vi aldrig…! Fat mod! Eller endnu bedre fat
hunden, og se så at komme i gang med noget træning. Du vil blive overrasket
over hvor mange generationer af evner, der ligger i din hund. Og mere
overrasket over hvor lidt der skal til for at vække de slumrende evner.
Det kan også være du sidder i føromtalte stol og tænker, det her kunne din
hund for flere måneder siden. Dejligt at høre, og så må du jo se at komme
videre. Begynderklassen ligger lige om hjørnet, så lad talentet stå sin første
prøve.
Uanset hvad du tænker efter at have modtaget disse 4 breve, så er vores håb
at de har inspireret dig til at få et aktivt liv med din flatcoat.
Den bedste respons fra dig og din hund er at vi møder Jer sammen på nogle
af alle vores arrangementer.
Held og lykke fremover med din flat!
Vi Ses!!!
Raceledelsen for Flatcoated retriever.
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