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10. oktober 2020 

Svar fra Golden, Flatcoated, Chesapeake og Curly Raceledelser omkring den nye markprøve-

struktur. 

Vi har overordnet drøftet den proces der er lagt op til fra bestyrelsen og arbejdsgruppens side. Vi mener at 

der er tale om en unødig langstrakt og lidt teoretisk proces. Vores opfattelse er, at det det vil være mere 

effektivt at gå direkte til en drøftelse af de nødvendige ændringer i det nuværende markprøvereglement.  

Hvis denne proces tilrettelægges effektivt, bør et nyt markprøvereglement med tilhørende bedømmelses-

vejledning være klar til brug fra foråret 2022. 

Vi har nedenfor dels nogle kommenterer til det udleverede skema samt nogle inputs ift. den fremtidige 

markprøvestruktur. 

 

1. Skemaet ”Fra hvalp til færdigtrænet jagthund” 

Skemaet er en blanding af træningsindsatser (mest til den venstre del) og færdigheder (den højre del). Hvis 

den venstre del af skemaet skal ses som en træningsguide, bør der igangsættes et særskilt arbejde omkring 

dette. Her bør nogle af de dygtige mennesker vi har i klubben med særlig kompetence inden for træning af 

hvalpe og unghunde inddrages.  

Vi har også drøftet emnerne i arket, og prioriteringen af disse. Vi mener regnearket fokuserer alt for meget 

på lydighed frem for selvstændigt arbejde fra hunden. Vi mangler f.eks. emner som frit søg (herunder 

sammen med andre hunde), vildtfindende egenskaber og vildtbehandling. Alene udvælgelsen og 

prioriteringen af emnerne er med til at definere det efterfølgende arbejde!  

 

2. Fremtidig markprøvestruktur 

Som nævnt vil vi foreslå, at vi går direkte til at drøfte hensigtsmæssige forbedringer af vores markprøve-

struktur. Det er vores opfattelse, at i en klub som vores, er det hensigtsmæssigt at bygge videre på 

eksisterende begreber og strukturer, snarere end at bryde alt op.  

Vi mener at vores nuværende markprøvereglement på mange måder er et fint dokument, som med 

ændringer og præciseringer kan være et godt grundlag for de fremtidige markprøver. 

Vi har et ønske om at Marprøvedommere skal autoriseres til at kunne dømme alle racer, eller den/de racer 

som man ønsker, at kunne dømme, på samme måde som Eksteriørdommer bliver uddannet inden for 

den/de racer de ønsker at dømme, da alle Racer generelt dømmes efter samme retningslinjer, uden at der 

tages højde for, at de har hver deres måde at arbejde på. 



Vi mener at en af udfordringerne med vores nuværende struktur er, at springet er for stort imellem de 3 

markprøveklasser. Vi har nedenfor skitseret en ny struktur: 

- Brugsprøven lever i dag lidt sit eget liv. Den kan med fordel revideres og integreres mere i 

markprøvestrukturen 

- Vi mener at begynderklasse nogenlunde skal bevares som den er, og at det kun er på dette niveau at 

hunden afprøves på koldt vildt 

- Åben klasse skal have nogenlunde samme indhold som i dag. Det skal sikres at springet fra begynder til 

åben ikke bliver for stort 

- Vinderklasse ændres fra en konkurrenceklasse til en kvalitetsklasse (der skal måske findes et nyt navn), 

hvor det er hundens færdigheder som færdigtrænet jagthund der bedømmes 

- Der etableres en ny eliteklasse, som ligner vores nuværende vinderklasse, en konkurrenceklasse 

 

 

Vi mener også at færdigheder som markeringsevne, dirigerbarhed og selvstændigt frit søg bør vægtes 

ligeligt i en bedømmelse af den færdiguddannede jagthund. 

Der skal naturligvis arbejdes meget med indholdet i de enkelte klasser, adgangskrav mv. Dette arbejde vil vi 

meget gerne involveres i. 

Vi har kort drøftet de fremtidige jagt-/A-prøver. Vi mener at den nuværende struktur med en kvalitets-

klasse (hunden skal vise sine evner som jagthund) og en konkurrenceklasse er god nok. Dog kunne det være 

interessant, om det kunne være muligt, at indfører en tidligere introduktion til a-prøver, fx en begynder A-

prøve. 

Det er dog vores opfattelse, at A-prøverne i de senere år har udviklet sig i en uhensigtsmæssig retning. Vi 

mener at hundene skal afprøves under omstændigheder, som ligner de vilkår som de møder, på 

almindelige danske selskabsjagt. Dette betyder bl.a., at: 

- Flere hunde kan arbejde sammen 

- Dommeren skal ikke stå i terrænet og udpege fugle 

- Der skal tages maksimalt hensyn til jagtherre, skytte og forløbet af jagten 

Vi er ikke modstander af walk-up prøver i konkurrenceklassen, men synes ikke at denne prøveform skal 

være dominerende. 

Forslag til fremtidig markprøvestruktur

Trin Prøve Formål Apporteringsgenstand Bedømmelse

1 Brugsprøve/basisprøve
vise at hunden mestrer basal lydighed 

og apporteringslyst
dummy som nu

2 Begynderklasse vise hundens potentiale som jagthund koldt vildt som nu

3 Åben klasse
vise hundens evner som tidlig 

jagthund
dummy som nu

4 Vinderklasse
vise hundens evner som færdigtrænet 

jagthund
dummy

kvalitetsbedømmelse (som 

åben klasse)

5 Eliteklasse
vise hundens evner som færdigtrænet 

jagthund på konkurrenceniveau
dummy

som nuværende 

vinderklasse


