
Respons – Flatcoated Retriever
Vedrørende  - Championater mm.



1) Hvilke jagtlige egenskaber ønsker racen, at en 

hund der kvalificerer sig til titlen DKCH har vist 

under afprøvning?

 Hunden skal afprøves i disciplinerne: 
Markering, dirigering og søg på et 
niveau, der svarer til åben klasse på B-
prøve i det nuværende reglement.

 Markering: Hunden skal demonstrere, at 
den kan huske og selvstændigt udrede 
kastede markeringer, med både en og 
flere apportgenstande. Nedfaldsstedet 
kan være skjult, hvis det er naturligt i 
forhold til terrænets beskaffenhed. 

 En markeringsopgave løses selvstændigt, 
i den forstand at hunden af egen drift, 
uden yderligere signaler fra sin fører end 
afsendelsen, udreder markeringen og 
bringer apportgenstanden til sin fører.

 Ved en markeringsopgave ønskes 
følgende færdigheder og egenskaber 
demonstreret af hunden (i vilkårlig 
rækkefølge): 

 Ro omkring afsendelse

 direkte hjemløb,

 afstandsbedømmelse, 

 hukommelse, 

 evnen til at følge fært op, 
vedholdenhed og fastholdelse af 
nedfaldsområdet, 

 spontane opsamlinger, 

 roligt greb om apportgenstanden, 

 ro i afleveringssituationen.



1) Hvilke jagtlige egenskaber ønsker racen, at en 

hund der kvalificerer sig til titlen DKCH har vist 

under afprøvning?

 Dirigering:

 Hunden skal kunne føres ud til et 
givet område, ved at følge førerens 
anvisninger og signaler. 

 Ved en dirigeringsopgave ønskes 
følgende færdigheder og 
egenskaber demonstreret af 
hunden: 

 Ro omkring afsendelse og direkte 
hjemløb, 

 Villighed i at tage anvisninger og 
lade sig føre ud i det anviste 
område,

 Evnen til at følge en fært op, 
vedholdenhed og fastholdelse af 
det anviste område.

 Spontane opsamlinger, 

 Roligt greb om 
apporteringsgenstanden, 

 Ro i afleveringssituationen.



1) Hvilke jagtlige egenskaber ønsker racen, at en 

hund der kvalificerer sig til titlen DKCH har vist 

under afprøvning?

 Fælles for dirigerings- og markeringsopgaver:

 Terrænet skal give mulighed for afprøvning på både land og vand. 

Apporteringsopgaver (kan være både markerings- og dirigeringsopgaver, 

eller eventuelt alene markeringsopgaven), hvor hunden viser, at den evner 

at arbejde effektivt i svømmedybt vand er et essentielt krav til de 

egenskaber/færdigheder som en hund, der ønsker at opnå titlen DKCH skal 

vise at den besidder.



1) Hvilke jagtlige egenskaber ønsker racen, at en 

hund der kvalificerer sig til titlen DKCH har vist 

under afprøvning?

 Søg: Hunden skal demonstrere, at den 
selvstændigt kan finde flere udlagte 
apportgenstande indenfor et givet 
område. Hunden afprøves i et søg i 
samarbejde med en ukendt makkerhund. 

 Ved en søgeopgave ønskes følgende 
færdigheder og egenskaber demonstreret 
af hunden (i vilkårlig rækkefølge): 

 Ro omkring afsendelse, 

 Direkte hjemløb, 

 Effektivt og systematisk søgemønster, 

 Evnen til at følge en fært op (vildtfindende 
egenskaber), vedholdenhed og 
fastholdelse af søgeområdet, 

 Spontane opsamlinger,

 Roligt greb om apportgenstanden, 

 Ro i afleveringssituationen, 

 Evnen til at samarbejde med anden hund. 
Hunden holder fokus på egen opgave og 
udfører den uberørt af, at en anden hund 
udfører en lignende opgave indenfor 
samme område.



Respons spørgsmål 2-3

2) I relation til opnåelse af DKCH er nuværende alderskrav relevant? 

Ja, alderskravet passer udmærket til racens fysiske og mentale udvikling.

3) I relation til opnåelse af DKCH og set i lyset af forventet kraftig reduktion af 

brug af koldt vildt vil afprøvning på dummier være relevant? 

Såfremt hunden er afprøvet på vildt undervejs i sin uddannelse, er det ikke at 

krav fra racens at den kvalificerende prøve skal være på vildt. 



Respons spørgsmål 4-6

4) I relation til adgangskrav til brugshundeklassen, er nuværende kvalifikationsniveau relevant? 

Ja, det eksisterende krav omkring kvalifikation til at stille i klassen fungerer efter hensigten 
og ønskes opretholdt.

5) I relation til adgangskrav til brugshundeklassen, er alderskravet relevant? 

Ja, det eksisterende alderskrav fungerer efter hensigten og ønskes opretholdt.

6) I relation til adgangskrav til brugshundeklassen, i lyset af forventet kraftig reduktion af brug 
af koldt vildt vil afprøvning på dummier være relevant? 

Det eksisterende niveau på adgangskravet ligger i begynderklasse/kvalifikationsprøve 
giver det mening, at fortsætte med at kravet til brugsklassen er en prøve, hvor hunden 
afprøves på vildt.



7) Hvilke jagtlige egenskaber ønsker racen, at en 

hund der kvalificerer sig til titlen DKCH+J har vist 

under afprøvning?

Hvor jagten tillader det, ønskes de samme 
egenskaber demonstreret på en A-prøve som 
beskrevet ovenfor under punkt. 1, med de 
tillæg der er beskrevet nedenfor:

 Hunden viser, at den kan fastholde sit fokus 
på en tildelt opgave, uanset at 
jagten/skydningen fortsætter

 Hunden viser, at den kan holde fokus på sin 
opgave, uanset at andre hunde 
arbejder/har arbejdet med opgaver i 
området.

 Hunden sidder ved førerens side og følger 
roligt og opmærksomt med i jagten, når 
den ikke er under afprøvning.

 Hunden løser sine opgaver lydløst og 
effektivt under hele jagten.

8) Er titlen DKCH+J stadig relevant for racen?

 Ja, i allerhøjeste grad.



WT-, brugs- og jagtchampionater

9) I flere andre lande er det et krav at 2 
prøver skal vindes for at opnå 
championat. I DRK har vi vedtaget at 
CK'et gives videre og det kunne måske 
være tiden at trykprøve denne gamle 
beslutning? Nogle hunde vinder 3 
prøver, mens andre får championatet 
på basis af sekundære placeringer i en 
kvalitetsvurdering?

Racen har ingen indsigelser imod den 
eksisterende praksis, hvor CK’et gives 
videre til den hund i rækken der er 
formelt kvalificeret til at modtage det.

 10) Måske således at der helt enkelt 
skulle vindes 2 prøver?

 Ved at sætte krav til antal prøver, 
der skal vindes bliver feltet af hunde 
i toppen snævert. Set ud fra et 
konkurrenceorienteret synspunkt er 
dette en ubetinget fordel, mens det 
det med mere breddeorienterede 
briller, betyder at et stort potentiale 
sorteres fra i processen. 

 Racens ser en fordel i at give plads 
til en bred top ud fra et ønske om at 
få sat fokus på en større del at det 
eksisterende potentiale.



WT-, brugs- og jagtchampionater

 11) Den irske model, hvor man kan samle 
point i forhold til placeringer?

En model, der falder godt i tråd med at racen 
ønsker at championater skal ses som bevis for 
at hunden kan præstere på et kvalitativt højt 
niveau ved flere afprøvningstilfælde.

12) Skal jagtlige/brugsmæssige championater 
alene kunne opnås i konkurrence med andre, 
eller bør det være championater, der kan 
opnås såfremt hunden har præsteret på et 
givet højt niveau over x- antal prøver? 

Ønsket vedrørende de forskellige 
brugsmæssige championater er, at de 
kvalitetsstempler individer i racen, som 
præsterer på et kvalitativt højt niveau ved 
udførelsen af den form for opgaver, som 
retrieverne er blevet fremavlet til fra racernes 
opståen og til nu.

En model som racen kan støtte op om er at 
mesterskaber skal vindes, mens championater 
er noget der kan opnås når en hund 
demonstrere, at den kan vise et kvalificerende 
niveau af retrieverkvaliteter over flere prøver. 



Hvilke jagtlige egenskaber ønsker racen, at en 

hund der kvalificerer sig til titlen DKJCH har vist 

under afprøvning?

Hvor jagten tillader det, ønskes de samme 
egenskaber demonstreret på en A-prøve som 
beskrevet ovenfor under punkt. 1, med de 
tillæg der er beskrevet nedenfor:

 Hunden viser, at den kan fastholde sit fokus 
på en tildelt opgave, uanset at 
jagten/skydningen fortsætter.

 Hunden viser, at den kan holde fokus på sin 
opgave, uanset at andre hunde 
arbejder/har arbejdet med opgaver i 
området.

 Hunden sidder ved førerens side og følger 
roligt og opmærksomt med i jagten, når 
den ikke er under afprøvning.

 Hunden løser sine opgaver effektivt uden at 
forstyrre jagten under hele afprøvningen.

Niveauforskellen på det der kræves af en 
DKCH+J og det der kræves af en DKJCH 
differentieres  primært på opgavernes 
kompleksitet og sværhedsgrad:

 Længere afstande.

 Tid som en faktor i opgaveløsningen

 Effektivitet i udredning af 
apporteringsopgaverne

 Samarbejde med føreren og andre hunde i 
pressede situationer.

Sammenlignes der med systemet som det er i 
dag, vil en DKCH+J blive afprøvet på et niveau 
der svarer til åben A, mens en DKJCH vil blive 
afprøvet på et niveau der svarer til vinder A.



Hvilke jagtlige egenskaber ønsker racen, at en 

hund der kvalificerer sig til titlen DKWTCH har vist 

under afprøvning?

En DKWTCH har vist de samme 
egenskaber, som er beskrevet 
ovenfor under punkt. 1, med 
følgende justeringer:

Fælles for dirigerings- og 
markeringsopgaver: Terrænet skal give 
mulighed for afprøvning på både land og 
vand. Apporteringsopgaver (kan være 
både markerings- og dirigeringsopgaver, 
eller eventuelt alene markeringsopgaven), 
hvor hunden viser, at den evner at arbejde 
effektivt i svømmedybt vand er et essentielt 
krav til de egenskaber/færdigheder som en 
hund, der ønsker at opnå titlen DKWTCH skal 
vise at de besidder.

 Søg: Hunden skal lade sig styre ud til et 
givet område, ved at følge førerens 
anvisninger og signaler. Her skal hunden 
søge i et defineret område og bringe de 
genstande den finder, hurtigt og effektivt. 

 Ved en søge ønskes følgende færdigheder 

og egenskaber demonstreret af hunden: 

 Villighed i at tage anvisninger og lade sig 
føre ud i det anviste område, 

 Evnen til at følge en fært op, 

 Vedholdenhed i fastholdelse af det anviste 
område.

Generelt:

Hunden viser, at den kan holde fokus på sin 
opgave, uanset at andre hunde arbejder/har 
arbejdet med opgaver i området.



15) Hvilke jagtlige egenskaber ønsker racen, at en 

hund der kvalificerer sig til titlen DKBRCH har vist 

under afprøvning?
En DKBRCH har vist de samme egenskaber, som er 
beskrevet ovenfor under punkt. 1, med følgende 
justeringer:

Niveauforskellen på de egenskaber/færdigheder der 
afprøves hos en DKCH og det niveaus, der kræves af 
en DKBRCH differentieres primært på opgavernes 
kompleksitet og sværhedsgrad.

 Længere afstande.

 Større antal opgaver.

 Udfordrende terræn. (Eksempelvis, Vand som et 
element i flere dele af prøven).

 Tid som en faktor i opgaveløsningen.

 Effektivitet i udredning af apporteringsopgaverne.

 Effektivt, selvstændigt søgearbejde, hvor hunden 
demonstrerer vedholdenhed og vildtfindende 
egenskaber.

 Samarbejde med føreren og andre hunde i flere 
situationer igennem afprøvningen.

Sammenlignes der med systemet som det er i 
dag, vil en DKCH blive afprøvet på et niveau 
der svarer til åben klasse, mens en DKBRCH vil 
blive afprøvet på et niveau der svarer til 
vinderklasse.

 16) Er titlen DKBRCH stadig relevant set i 
lyset af forventet kraftig reduktion af 
anvendelsen af koldt vildt? 

 Ja, en DKBRCH har bevist sit værd, som 
alsidig jagthund, både på tilrettelagte 
prøver (dummier/koldt vildt) og på jagt 
(varmt vildt). Titlen har efter racens mening 

bestemt sin berettigelse, også selvom der 
eventuelt skal justeres i kriterierne for at 
opnå titlen.



Generelt

Ad. spørgsmål 17. 

Indenfor de seneste 10 år, har titler 
tilsyneladende ikke haft indflydelse på hvor 
ofte en hund anvendes i avl. 

Genetisk spredning og en forøgelse af den 
eksisterende genpulje er vigtigt for racens 
videre udvikling. 

Variation i anvendelse af avlshunde bør 
derfor være en høj prioritet avlsarbejdet og 
på den baggrund ønsker racen at den 
genetiske spredning øges. 

Hvorvidt Championater kan hjælpe med at 
støtte den ønskede udvikling, er svært at 
sige på nuværende tidspunkt.

Ad. spørgsmål 18. –

Racen vil være positivt stemt overfor en 

titel der vil synliggøre avl, der tilgodeser 

både egenskaber og eksteriør. 

Når det er sagt er det raceledelsens 

holdning at den eksisterende kvalifikation 

af hunden til at stille i brugsklassen på 

udstilling fungerer, og der er derfor ikke 

noget ønske fra racen om at skærpe 

kravet til deltagelse i brugsklasse.


