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Markprøvereglement for Dansk Retriever Klub
				

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 og styrke respekten for retrieveren som apporterende jagthund
- og samtidig bidrage til en højnelse af jagtkultur og god dansk jagtetik.

Kapitel 2
Prøveformer og klasseinddeling

§ 2.
Stk. 1. Dansk Retriever Klub’s (DRK) markprøve A er apporteringsprøver, der gennemføres på jagt. Markprøver B og C er apporteringsprøver, der tilrettelægges og
gennemføres således, at de ligner dansk jagt mest muligt, under hensyntagen til afprøvning og bedømmelse.
§ 3.
Stk. 1. Markprøverne afholdes under følgende former: A-prøver, B-prøver og internationale prøver samt C-prøver. A- og B-prøver samt internationale prøver er officielle
prøver, medens C-prøver er uofficielle prøver.
Stk. 2. A-prøver afholdes på jagt, hvor apportering af det nedlagte vildt er det primære
element. Prøverne er opdelt i åben klasse og vinderklasse samt en årlig eliteprøve.
Stk. 3. B-prøver er markprøver, hvor der ikke afholdes jagt; men hvor jagtrealistiske
situationer simuleres. På prøverne bruges vildt, der tidligere er nedlagt, samt tamduer
og kaniner, der forud er aflivede.
Rovvildt og klovbærende vildt må ikke anvendes.
Prøverne opdeles i begynderklasse, åben klasse og vinderklasse samt et årligt unghundemesterskab og et årligt retrievermesterskab.
Stk. 4. Internationale markprøver afholdes som vinderklasse A efter forudgående
godkendelse af Dansk Kennel Klub og FCI og i overensstemmelse med internationale regler.
Stk.5. C-prøver afholdes efter samme retningslinier som for A- og B-prøver, hvis andet ikke er meddelt.
§ 4.
Stk. 1. De enkelte prøveformer skal i overensstemmelse med de respektive klasser
indeholde momenter, der afprøver hundenes markeringsevne, selvstændige søg,
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vildtfindende egenskaber, arbejde i vand, vedholdenhed, ro på post, fri ved fod, vildtbehandling samt evne og vilje til samarbejde med fører. I åben og vinderklasse tillige i
samarbejde med andre hunde samt afprøvning i dirigerbarhed.
Under specielle forhold kan klubbens markprøveudvalg dispensere for vandarbejde i
vinderklasse.
Stk. 2. For A-prøver gælder, at disse - såfremt det er muligt - skal indeholde de i stk.1
nævnte momenter.
§ 5.
Stk. 1. Præmieringen og placeringer opnået på A- og B-prøver stambogføres.
Resultater opnået på C-prøver kan ikke stambogføres eller på anden måde anvendes
officielt.
Stk. 2. Præmieringer på internationale markprøver stambogføres og er grundlag for
tildeling af internationalt jagt/brugschampionat.
Stk. 3. Ansøgning om tildeling af CACIT (Certifikat for opnåelse af internationalt jagteller brugschampionat) skal af DRK være tilsendt DKK indenfor den af DKK fastsatte
tidsfrist.

Kapitel 3
Administrative bestemmelser

§ 6.
Stk. 1. Antallet af officielle prøver - fælles for alle retrieverracer - fastsættes og administreres hvert år af markprøveudvalget efter aftale med DRK’s bestyrelse.
Stk. 2. Antallet af officielle prøver for de enkelte racer fastsættes og administreres af
de pågældende raceledelser efter forudgående koordination med markprøveudvalget
og DRK’s bestyrelse.
§ 7.
Stk. 1. DRK administrerer og fortolker dette reglement godkendt af DKK.
Stk. 2. DRK udarbejder og varetager de i tilslutning til markprøvereglementet nødvendige, tilhørende vejledninger for tilrettelæggelse og afvikling af prøvernes enkelte
klasser samt vejledning i disses bedømmelser.
Stk. 3. Prøvernes administration og økonomi varetages af markprøveudvalget efter
fælles procedure og regler fastsat af DRK’s bestyrelse.

Kapitel 4
Adgangsbetingelser

§ 8.
Stk. 1. Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.
Udenlandske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af udenlandsk
FCI-anerkendt klub.
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Ved deltagelse i markprøve A skal både ejer og fører være medlem af DRK - uanset
nationalitet.
Stk. 2. Danskejede hunde skal være stambogsførte i DKK. Importerede hunde, der er
under registrering i DKK, kan af DKK - dersom deres udenlandske stamtavle er godkendt af DKK - få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er
under registrering.
Stk. 3. Udenlandske hunde, som ejerskiftes til dansk ejer, hvor hunden får udstedt
DKK stambog, kan ansøge om deltagelse i danske prøver på samme niveau, hvortil
de har opnået præmiering i tidligere hjemland på officielle prøver. Officielle prøver kan
være i et FCI medlemsland, samt i England ved en officiel prøve i en klub godkendt af
den engelske kennelklub.
Desuden skal følgende betingelser være opfyldt:
Hanhunde skal have en dansk dyrlægeattest på at hunden ikke er kryptorchid eller
en officiel udstillingspræmiering. Dokumentation vedlægges ansøgning.
Forinden deltagelse i vinderklasse A og B skal hunden være afprøvet i vandarbejde
indenfor 2 år - minimumskrav iht. ”International Regulations for Field Trials for Retriever Breeds” art. 16. Dokumentation vedlægges ansøgning.
Markprøveudvalget skal have modtaget og godkendt ansøgning inden tilmelding. Ansøgning sendes til klubbens adresse.
Stk. 4. Udenlandske hunde skal være registrerede/stambogførte i hjemlandets klub/
organisation anerkendt af FCI (Federation Cynologique Internationale).
§ 9.
Stk. 1. For at deltage på en prøve skal hunden være vaccineret ifølge gældende regler fra DKK.
Stk. 2. For at deltage på prøve 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 for vaccination skal være indført i stambogen eller være vedlagt denne og skal kunne fremvises på forlangende.
Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede og der gælder særlige regler herfor.
Stk. 3. Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der neddæmper eller opildner
temperament eller ydeevne. DKK’s regler (dopingreglement) herfor er gældende.
Stk. 4. Løbske tæver kan ikke deltage og må ikke medbringes på prøveområdet.
Stk. 5. Hunde, der viser tegn på sygdom, halthed eller anden fysisk defekt skal afvises.
Stk. 6. Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver må ikke deltage
på markprøver.
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§ 10.
Stk. 1. Dommer, dommer-aspirant, dommerelev eller disses husstand kan ikke være
ejer eller fører af hund i den klasse vedkommende fungerer. Markprøveudvalget kan i
specielle tilfælde dispensere for ovenstående.
Stk. 2. Har dommer, dommer-aspirant, dommer-elev eller disses husstand ejet, ført
eller personligt trænet en hund i privat regi, kan denne hund ikke stille op i den klasse
vedkommende fungerer i, før 6 måneder efter ejerskiftet eller træningens ophør.
Markprøveudvalget kan i specielle tilfælde dispensere for ovenstående.
Stk. 3. Det må ikke være muligt for en prøvedeltager på nogen måde at opnå fordele
ved at kende til prøvens indhold og planlægning. Prøveleder samt assistenter og
hjælpere skal derfor respektere fortrolighed i forhold til nærtstående husstand og
familie, når disse stiller i den eller de klasser hvor prøveleder, assistenter og famlie er
aktiv i forhold til planlægning og udførelse.
Stk. 4. Ejeren (anmelderen) af en hund til DRK’s prøver bekræfter med sin anmeldelse at kende til dette reglement og accepterer dermed også at overholde reglerne.

Kapitel 5
Tilmelding og gebyr

§ 11.
Stk. 1. Tilmeldingsfristen for officielle prøver fastsættes af bestyrelse i samråd med
markprøveudvalg. Dispensation herfra kan ved prøver fælles for alle retrieverracer
gives af markprøveudvalget. Ved raceprøver kan raceledelsen dispensere.
Stk. 2. Anmeldelse og gebyr skal være klubbens kontor i hænde rettidigt ifølge annoncering. Ved B-prøver skal indbetaling af gebyr altid følge anmeldelse. Klubbens
bestyrelse administrerer klubbens gebyrpolitik.
Stk. 3. En hund kan kun tilmeldes til èn klasse på samme prøve. Hvis en hund er tilmeldt en klasse, den ikke er kvalificeret til på anmeldelsesdagen, skal dette fremgå af
tilmeldelsen. Såfremt den ikke kvalificerer sig inden prøvedagen, kan den ikke overføres til anden klasse. Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke.
Stk. 4. Markprøveudvalget kan i B-prøvesæsonen tillade at der flyttes klasse fra begynderklasse til åben klasse på allerede tilmeldt prøve. Udvalget administrerer reglerne, som offentliggøres overfor klubbens medlemmer.
Stk. 5. Antallet af deltagende hunde kan begrænses, hvis markprøveudvalget henholdsvis raceledelsen finder det nødvendigt af hensyn til en forsvarlig bedømmelse
på prøven. Udvalg blandt de anmeldte hunde finder sted ved lodtrækning.
Stk. 6. Markprøveudvalget kan annullere en klasse, hvis der er mindre end seks
hunde tilmeldt.
Vinderklasse med uddeling af CK annuleres hvis der er mindre end ti deltagere. Dispensation for antal deltagere kan gives af MU inden prøven eller af ordførende dommer på prøvedagen
For åben klasse A gælder ved for stor tilmelding, at de hunde, der tidligere har opnået
en første præmie i klassen, kan udgå først.
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§ 12.
Stk. 1. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales, dersom prøven/klassen aflyses eller afbrydes.
Stk. 2. Ved løbskhed samt bekræftet sygdom hos hund eller fører kan anmeldelses
gebyr tilbagebetales efter anmodning. Dokumentation i form af læge- eller dyrlæge
attest skal fremsendes til klubbens kontor før tilbagebetaling kan finde sted. De aktuelle betingelser for tilbagebetaling er tilgængelig for medlemmerne enten i klubbens
blad eller på markprøvekataloget.

Kapitel 6
Adgangskrav, bedømmelse og præmiering

Generelt
§ 13.
Stk. 1. For at være kvalificeret til at deltage på nationale danske markprøver kræves
enten:
bestået dansk brugsprøve,
bestået kvalifikationsprøve, hvor der af hanhunde af racerne Curly
Coated og Chesapeake Bay Retrievere kræves kryptorchidattest udstedt
af dyrlæge eller en officiel udstillingspræmiering
bestået Jægerforbundets apporteringsprøve, hvor der for hanhunde alle 		
racer desuden kræves kryptorchidattest udstedt af dyrlæge eller en
officiel udstillingspræmiering.
FCI working certifikat eller en tilsvarende udenlandsk prøve.
Udenlandske hunde, der har opnået markprøvepræmiering i hjemlandet er tilsvarende kvalificeret.
Eller hanhunden skal have en officiel udstillingspræmiering.
Hanhunde må ikke være kryptorchide og hundens ejer skal fremsende dyrlægeattest
på dette, såfremt hunden er kvalificeret til deltagelse via prøver udenfor DRK-regi.
Stk. 2. I alle klasser med kvalitetsbedømmelse giver dommeren skriftlig kritik på de
af DRK udarbejdede bedømmelsesskemaer. Kritik og præmiering gives til hundefører
efter, at hunden er færdigbedømt. Ved åben klasse A dog ved prøvens afslutning.
Stk. 3. Der kan kun uddeles et certifikat på samme vinderprøve afholdt af samme region eller race samme dag.
Dispensation kan dog gives hvis tilmeldingstallet overstiger 40 hunde, hvilket giver
mulighed for at afholde 2 separate prøver med hver sine præmieringer. Lodtrækning
finder sted efter markprøveudvalgets retningslinjer.
Stk. 4. På officielle prøver anvendes autoriserede markprøvedommere, der skal være
medlem af DKK eller tilsvarende udenlandsk klub, og er uddannede til retrievere.
Stk. 5. Uofficielle prøver (C-prøver) kan dømmes af dommere uden autorisation.
Stk. 6. Inden udenlandske markprøvedommere inviteres til officielle prøver, skal
DKK’s godkendelse af pågældende dommer indhentes.
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A-prøver

§ 14.
Stk. 1. Til åben klasse A er adgangskravet, at hunden har opnået en førstepræmie i
åben klasse på B-prøve.
Stk. 2. Præmieringer åben klasse A:
Hundene kvalitetsbedømmes med flg. præmieringer:
1. præmie for den gode og sikre præstation.
2. præmie for den gode præstation med enkelte mangler.
3. præmie for den acceptable; men dog mangelfulde præstation.
0. gives for den helt utilstrækkelige præstation eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering.
Hunden (D) diskvalificeres, såfremt den laver en diskvalificerende fejl under afprøvningen.
Stk. 3. Til vinderklasse A er adgangskravet, at hunden har opnået en første præmie i
åben klasse A.
I vinderklassen sker bedømmelsen som en konkurrencebedømmelse.
Stk.4. Præmieringer vinderklasse A:
Hundene bedømmes ud fra at det er en konkurrenceklasse med det formål at finde
frem til de bedste hunde, der under prøven ved god dressur og føring dokumenterer
værdien af en effektiv apportør.
CK tildeles de hunde, der har har certifikatkvalitet og hundene placeres første, anden,
tredje og fjerde vinder, hvis kvaliteten er høj nok.
Certifikat tildeles administrativt til den af disse hunde, der har den højeste vinderplacering med CK og som ikke er ”fuldcertet”, hvilket vil sige at hunden har de krævede
certifikater til titel som DKJCH. På hver prøve kan kun uddeles et certifikat.
Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele prøven
tildeles en præmiering i form af »Udmærkelse«.

Eliteprøve

§ 15.
Stk. 1. Der afholdes årligt en eliteprøve, som afholdes og bedømmes som en vinder
klasse A.
Stk. 2. For at kunne deltage kræves, at den tilmeldte hund siden sidst gennemførte
eliteprøve har opnået:
a. Mindst en vinderplacering med CK på A-prøve.
b) Mindst en 1. vinderplacering med CK på B-prøve
samt tidligere præmieret med en 1. præmie i Åben klasse A.
Stk. 3. Til den årlige eliteprøve har følgende fortrinsret:
a. Den hund, der sidst er blevet „Elitevinder“, samt:
b. De hunde, der siden sidste eliteprøve er præmieret med 1. vinder med CK
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c. De hunde, der siden sidste gennemførte eliteprøve på A-prøver har kvalificeret
sig. Omfatter også de hunde som på sidst afholdte Eliteprøve er tildelt CK.
Samt hunde med 1. vinder med CK på B-prøve
d. Ved for stor tilmelding kan markprøveudvalget foretage lodtrækning
blandt øvrige tilmeldte, der senest har kvalificeret sig jvf. stk 3.c.
Stk. 4. Der udtages en første elitevinder, som ved tildeling af certifikat får titlen:
					EV 20xx
Desuden kan følgende placeringer uddeles:
2. vinder eliteprøven med titlen 2.EV 20xx
3. vinder eliteprøven med titlen 3.EV 20xx
4. vinder eliteprøven med titlen 4.EV 20xx
Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele Eliteprøven
tildeles en præmiering i form af »Udmærkelse«.

B-prøver
Begynder, åben- og vinder klasse

§ 16.
Stk. 1. Præmieringer:
Hundene kvalitetsbedømmes med flg. præmieringer:
1. præmie for den gode og sikre præstation.
2. præmie for den gode præstation med enkelte mangler.
3. præmie for den acceptable; men dog mangelfulde præstation.
0. gives for den helt utilstrækkelige præstation eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering.
Hunden (D) diskvalificeres, såfremt den laver en diskvalificerende fejl under afprøvningen.
Stk. 2. Adgangskravet - udover de i §13, stk.1 nævnte - til begynderklasse er, at hunden på prøvedagen er mindst 12 måneder gammel.
Klassen bedømmes som en kvalitetsbedømmelse, hvor der lægges vægt på hundens
naturlige evner og anlæg.
Hundene deltager og bedømmes enkeltvis.
Stk. 3. Adgangskravet - udover de i §13, stk.1 nævnte - til åben klasse er, at hunden
har opnået mindst en førstepræmie i begynderklassen og er mindst tyve måneder på
prøvedagen eller har opnået to første præmier i begynderklasse inden hunden er 20
måneder gammel.
Klassen bedømmes som kvalitetsbedømmelse af den enkelte hund.
Ved markerings- og dirigeringsarbejde afprøves hundene enkeltvis; mens to hunde
skal arbejde sammen i momenter af det frie søg og kan arbejde og bedømmes sammen under disciplinerne trampejagt, fri ved fod og ro på post.
Stk. 4. Vinderklasse: Præmieringer:
Hundene bedømmes udfra, at det er en konkurrenceklasse med det formål at finde
frem til de bedste hunde, der under prøven ved god dressur og føring dokumenterer
værdien af en effektiv apportør.
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CK tildeles de hunde, der har har certifikatkvalitet og hundene placeres første, anden,
tredje og fjerde vinder, hvis kvaliteten er høj nok.
Certifikat tildeles administrativt til den af disse hunde, der har den højeste vinderplacering med CK og som ikke er fuldcertet til DKBRCH på henholdsvis B- og/eller Aprøver. På hver prøve kan kun uddeles et certifikat.
Hundene placeres første, anden, tredje og fjerde vinder, hvis kvaliteten er høj nok.
Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele prøven
tildeles en præmiering i form af »Udmærkelse«.
Stk. 5: Vinderklasse: Point:
På vinderklasse B prøver, som afvikles over flere indledende poster giver dommeren
en kort votering og point efter 20-skalaen:
0 point
1-5 point
6-10 point

- diskvalifikation
- den meget usikre og mangelfulde præstation og opgaven løses ikke
- den usikre præstation, hvor hunden får løst opgaven med besvær

11-15 point
		

- den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven.
Mindre fejl kan accepteres.

16-20 point
		
		

- den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt
sammen. Opgaverne løses fejlfrit og præstationen er præget af 		
hundens fortrin.

Stk. 6: Adgangskravet er, at hunden har opnået mindst to første præmier i åben klasse. Prøven bedømmes som konkurrencebedømmelse.

Unghundemesterskab, Retrievermesterskab

§ 17.
Stk. 1. Unghundemesterskab - UHM - afholdes én gang årligt i anden fulde weekend
i august.
Alderskrav: Pr. 31. juli inden UHM må hunden ikke være ældre end 2 år og skal på
prøvedagen være fyldt 1 år. (fødselsdag fra og med 1.08 til og med 31.7.)
Deltagende hunde skal endvidere være kvalificeret jvf. § 13, stk. 1.
Stk. 2. Prøven bedømmes med indledende poster og herefter som en konkurrence.
Hundene tildeles point efter 20-skalaen:
0 point
1-5 point
6-10 point

- diskvalifikation
- den meget usikre og mangelfulde præstation og opgaven løses ikke
- den usikre præstation, hvor hunden får løst opgaven med besvær

11-15 point
		

- den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven.
Mindre fejl kan accepteres.

16-20 point
		
		

- den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt
sammen. Opgaverne løses fejlfrit og præstationen er præget af 		
hundens fortrin.
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Stk. 3. UHM-præmiering:
Hunde som gennemfører alle indledende poster tilfredstillende tildeles en første præmie i begynderklassen.
Der udtages en første unghundemester, der får titlen:
					UM 20xx
Følgende 3 hunde præmieres som:
2. Unghundemester med titlen
2.UM 20xx
3. Unghundemester med titlen
3.UM 20xx
4. Unghundemester med titlen
4.UM 20xx
Stk. 4. Retrievermesterskab afholdes én gang årligt. Adgangskravet er kvalificering til
vinderklasse B.
Stk. 5. Prøven dømmes og hundene præmieres som vinderkl. B.
Der udtages en Retrievermester, som ved tildeling af certifikat får titlen
					RM 20xx
Desuden kan følgende placeringer uddeles:
2. Retrievermester med titlen
2.RM 20xx
3. Retrievermester med titlen
3.RM 20xx
4. Retrievermester med titlen
4.RM 20xx
Derudover kan hunde, som på en tilfredsstillende måde gennemfører hele Retrievermesterskabet tildeles en præmiering i form af »Udmærkelse«.

C-prøver

§ 18.
Stk. 1. Hvis ikke andet er meddelt, er adgangskrav og præmiering som A- eller Bprøver. Det opnåede resultat er uofficielt og stambogføres ikke.
Stk. 2. Arrangøren af en C-prøve kan lade prøven afvige fra nærværende markprøvereglement m.h.t.:
a:
Klasseinddeling
b:
Alder
c:
Kvalifikationskrav
d:
Anmeldelsesfrist
e:
Skriftlig/mundtlig kritik
f:
Dommere
g.
Vandarbejde
h.
Vildtarter
Stk. 3. Afviger C-prøven fra markprøvereglementet, skal de enkelte afvigelser annonceres i indbydelsen til C-prøven jvf. stk. 3.
Stk. 4. Hvor ikke autoriserede dommere anvendes, skal dette udtrykkelig være anført
i invitation, annoncering og ved eventuelle skriftlige bedømmelser.
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Internationale prøver

§ 19.
Stk. 1. Når internationale prøver afholdes i Danmark finder tilmelding af danskejede
hunde sted som til vinder klasse A. Lodtrækning/seedning finder sted efter regler
udarbejdet af markprøveudvalg/bestyrelse. Prøven dømmes efter det internationale
reglement under hensyntagen til dansk jagtetik.
Stk. 2. Udenlandske hunde tilmeldes efter de internationale markprøveregler.

Kapitel 7
Prøveafvikling

§ 20.
Stk. 1. Prøvelederen er markprøveudvalgets subsidiært raceledelsens repræsentant
på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling og indhold, samt for, at den er tilrettelagt i overensstemmelse med markprøvereglementet og supplerende vejledninger
m.v.
Stk. 2. Den af prøvelederen arrangerede prøve skal godkendes af dommeren/
dommerne. Den enkelte klasses gennemførelse og hundenes præmiering sker på
dommerens ansvar over for DKK.
Stk. 3. Dommeren/dommerne er øverste myndighed for prøvens afvikling i de enkelte
klasser. Dommerens afgørelse er inappelabel.
Stk. 4. Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar og kompetanceområde.
Stk. 5. Deltagerne må ikke så tvivl om dommernes afgørelser, kritisere dommer eller
terrænværten, terrænet eller hjælperne.
Stk. 6. Hvis en eller flere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen
bortvise de(n) pågældende.
Dommeren henholdsvis prøvelederen skal altid og senest en uge efter, indsende indberetning til DRK’s bestyrelse, som afgør om sagen skal have videre forløb.
Stk. 7. Ved DRK’s behandling af indberetning fra en dommer eller prøveleder, skal
den indberettede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes i sagen.
Stk. 8. En hund der på prøve, af mindst 2 dommere på 2 prøver, ved 2 indberetninger,
er anmeldt for bidskhed enten i bedømmelse eller udenfor bedømmelse kan ikke længere deltage på DRK’s prøver. Dommeren skal meddele indberetningen til deltageren
hurtigst muligt efter afprøvningens ophør. Dommeren skal indberette til klubbens
markprøveudvalg på klubbens adresse. Kopi af indberetning sendes til deltageren af
klubbens administration.
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§ 21.
Stk. 1. Hundeføreren skal til brug på prøvedagen have udleveret et startnummer, som
skal bæres synligt, sålænge bedømmelsen foregår. Lodtrækning om startorden foretages altid efter markprøveudvalgets subsidiært raceledelsens retningslinjer. Mødetid
meddeles på kvitteringen for deltagelse i prøven.
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 og kan heller
ikke få indbetalt gebyr godtgjort.
Stk. 3. Under afprøvning må fører må ikke være i besiddelse af disciplineringsmidler.
Stk. 4. Afstraffelse/disciplinering af hunde må ikke finde sted på prøveområdet.
Stk. 5. Fysisk kontakt under afprøvningen er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt hverken at fodre eller tvinge hunden til at drikke vand under afprøvning.
Stk. 6. Hunde, som ikke er fremme til bedømmelse, skal være koblet.
Stk. 7. Dommeren kan undtagelsesvis tillade, at en hund får ny fører.
§ 22.
Stk. 1. For skader forvoldt af hunden har hundeejeren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning.
Stk. 2. For skader påført hunden og/eller ejeren/føreren har skadevolderen ansvar i
henhold til den almindelige lovgivning.

Kapitel 8
Regler for opnåelse af championat

§ 23.
Stk. 1. Der kan tildeles 2 typer nationale markprøve-championater til retrievere, nemlig brugschampionat og jagtchampionat.
Stk. 2. Krav:
a. Brugschampionat - tildeles retrievere, der har opnået tre placeringer med certifikat. Heraf mindst en på A-prøve, mindst en på B-prøve og mindst en på prøve fælles
for alle retrieverracer, og under mindst to forskellige dommere.
Desuden gælder følgende eksteriørkrav:
Flatcoated: Hunden skal have opnået mindst en præmiering ”very good”, efter den er
fyldt 24 måneder, på en af DKK anerkendt udstilling.
Chesapeake Bay og Curly Coated: Hunden skal have opnået mindst en præmiering
”good”, efter den er fyldt 24 måneder, på en af DKK anerkendt udstilling.
Golden og Labrador: Efter fyldt 24 mdr.: bestået kvalifikationsprøve eller min. ”good”
præmie på officiel udstilling.
b. Jagtchampionat - tildeles retrievere der har opnået tre placeringer med certifikat
på A-prøver. Heraf mindst en på fællesprøve for alle retrievere og under mindst 2 forskellige dommere.
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Flatcoated: Hunden skal have opnået mindst en præmiering ”very good”, efter den er
fyldt 24 måneder, på en af DKK anerkendt udstilling.
Chesapeake Bay og Curly Coated: Hunden skal have opnået mindst en præmiering
”good”, efter den er fyldt 24 måneder, på en af DKK anerkendt udstilling.
Golden og Labrador: Efter fyldt 24 mdr.: bestået kvalifikationsprøve eller min. ”good”
præmie på officiel udstilling.

Kapitel 9
Klager og protester

§24.
Stk. 1. Deltagers klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser skal rettes til prøveleder subsidiært den pågældende dommer på prøvedagen.
Stk. 2. Dersom forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne,
kan klageren inden for den følgende uge indsende en skriftlig klage til DRK’s bestyrelse på klubbens adresse.
Stk. 3. Ved behandling af en klagesag skal den indklagede part have lejlighed til
skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes.

Kapitel 10
Generel opførelse

§24.
Stk. 1. Fjernelse af en tilmeldt hund eller udeblivelse, mens prøven er åben, al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel
som usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt eventuelt bortvisning fra prøven.
Stk. 2. Afgørelser herom træffes på dagen af prøveledelse og dommer(e), der kan
indberette hændelsen til DRK’s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK’s disciplinærnævn jvf. DRK’s vedtægter §16 stk. 2 til behandling i henhold til DKK’s love.
Stk. 3. Det er endvidere ikke tilladt f.eks. på offentligt tilgængelige websider på internettet, på sociale medier, m.v., at udtale sig krænkende om en dommer eller åbenlyst
kritisere dommerens bedømmelse.

Kapitel 11
Administrativ behandling af klager

§25.
Stk.1. Det er klubbens bestyrelse, der administrativt behandler klager indsendt fra
klubbens arrangementer.
Gældende vejledning og blanket kan findes på
www.dansk-retriever-klub.dk
under faneblad ”Downloads”.
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Vejledning i markprøveformerne			
- rev. 2018 ifbm. implementering af ”vildtbegrænsning”

Generelt:
De enkelte prøveformer skal i overensstemmelse med klasserne indeholde momenter, der afprøver hundenes markeringsevne, selvstændige søg, vildtfindende
egenskaber, arbejde i vand, vedholdenhed, ro på post, fri ved fod, vildtbehandling
samt evne og vilje til samarbejde med fører, samt i åben- og vinderklasse med andre
hunde.
I åben- og vinderklasse indgår også afprøvning i dirigerbarhed.
Nedenstående beskrivelse er vejledende for hvad hund og fører kan præsenteres for i
de enkelte klasser for at kunne bedømme hunden. Afstande er vejledende.
Præmieringer/kvalitetsbedømmelser:
Hundene kvalitetsbedømmes med flg. præmieringer:
1. præmie for den gode og sikre præstation.
2. præmie for den gode præstation med enkelte mangler.
3. præmie for den acceptable; men dog mangelfulde præstation.
0. gives for den helt utilstrækkelige præstation eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering.
Hunden (D) diskvalificeres, såfremt den laver en diskvalificerende fejl under afprøvningen.

Begynderklasse B

Generelt: I denne klasse afprøves hundens talent som jagthund, De stillede opgaver
skal derfor være af en karakter hvor det er potentialet mere end dressuren, der vægtes. Apporteringerne må ikke være overdrevet lange og krat og vand indgår naturligt.
Dirigeringspost må ikke indgå i klassen.
Hundene fremføres og bedømmes enkeltvis. Skud afgives med jagtgevær ved alle
markeringerne. Skytten står altid i hundens synsfelt når der afgives skud i en realistisk skudafstand i forhold til fuglen.
Det anvendte vildt i denne klasse er duer, hønsefugle og andefugle. Hårvildt i form af
hare eller kanin skal indgå.
Discipliner:
Fri ved fod: Under prøven skal hunden prøves i denne disciplin min. 30 meter.
Landmarkering: Hunden afprøves på enkeltmarkering. Fuglen skal være synlig på vej
mod nedfaldsstedet. Største afstand ca. 30 m.
Vandmarkering: Hunden afprøves på enkeltmarkering på svømmedybt vand. Fuglen
skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand ca. 30 m.
Evne til at søge selvstændigt: Under prøven skal hundens evner i at kunne søge
selvstændigt afprøves i situation(er), hvor hunden ikke har set fuglevildt falde som
markering. Der kan evt. afgives skud i forbindelse med denne disciplin. Det forventes,
at hunden apporterer min. 3 stykker vildt, som kan være fra samme område eller fra
forskellige områder afhængig af terræn.
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Der gives aldrig dispensation for vandarbejde i denne klasse.
Kvalitetsbedømmelsen i begynderklassen finder sted på muligheder for apportering:
min. 6 apporteringer - max. 8 apporteringer.

Åben klasse B

Generelt: Apporteringer af varierende længde og vand, siv, krat og skov kan indgå
naturligt i denne klasse.
Hundens evne til at forholde sig passivt og i ro i forbindelse med anden hund indgår
naturligt i opgaverne.
Under dobbeltmarkering skal hunden dog bedømmes enkeltvis. Skud afgives med
jagtgevær ved alle markeringerne. Skytten står altid i hundens synsfelt når der afgives skud i en realistisk skudafstand i forhold til fuglen.
Følgende vildtformer kan anvendes: duer, hønsefugle, blishøns, andefugle. Hårvildt i
form af kanin eller hare kan indgå.
Der gives aldrig dispensation for vandarbejde i denne klasse.
Discipliner:
Fri ved fod: Skal indgå som et naturligt element i prøven, men som minimum skal
hunden prøves i denne disciplin på samlet 40 meter distance. Flere hunde kan afprøves samtidig under denne disciplin.
Markering: Prøven skal indeholde både enkelt og en dobbelt markering. Vildtets nedfaldssted behøver ikke være synligt, men hunden skal kunne se vildtets bane mod
jorden/vandet. Største afstand til nedfaldsstedet ca. 40 - 50 m.
Dirigering: Dirigering på land eller vand. Føreren skal her demonstrere, at hunden er
i stand til at samarbejde og hurtigt kan bringes til anvist område. Største afstand ca.
60 m. og naturlige forhindringer indgår. Der kan afgives skud i forbindelse med denne
disciplin.
Vandarbejde: Under markerings- eller dirigeringsarbejdet skal hunde arbejde i vand
og svømme en eller flere gange.
Evne til at søge selvstændigt: Under prøven skal hundens evner i at kunne søge
selvstændigt afprøves i situation(er), hvor hunden ikke har set fuglevildt falde. Det kan
være som dirigering til specifikt punkt som angivet tidligere, men også som eftersøgning af større, men defineret område. Det forventes, at hunden apporterer mindst 3
stykker vildt, som kan være fra samme område eller fra forskellige områder. Under
eftersøgningsarbejdet skal hunden afprøves sammen med en anden hund eller flere
hunde, såvel i ro på post mens anden hund arbejder og i accept af anden hund i terræn under arbejdet.
Walk-up: Kan indgå som trampejagt hvor fri ved fod bedømmes. 2 eller flere hunde
kan afprøves samtidig, hvis forholdene gør det muligt. Kun i enkeltmarkeringer og
max. 2 enkeltmarkeringer pr. hund. Ro på post indgår naturligt mens anden hund arbejder.
Distraktion: Distraktionsmarkering kan forekomme. Dog i god afstand fra hunden.
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Ro på post: Ro på post skal naturligt indgå og bedømmes i klassen - både med en og
flere hunde.
2 og flere hunde i åben klasse: Hundene skal afprøves i situationer, hvor anden
hund er tæt på for at afprøve ”ro på post” og hundens temperament i forhold til andre
hunde.
Under dobbeltmarkering og dirigering skal hunden, der arbejder, ikke på nogen måde
kunne distraheres af anden hund.
Ved drev og walk-up discipliner kan flere hunde være fremme af gangen. Når en
hund arbejder kan anden hund være tæt på og bedømmes i ”ro på post” - øvrige
hunde kan være koblet og tages ind efter tur. Op til 4 hunde kan afprøves sammen.
Kvalitetsbedømmelsen i åben klasse finder sted på muligheder for apportering:
min. 7 apporteringer - max. 9 apporteringer.

Vinderklasse

Generelt: Apporteringernes sværhedsgrad i denne klasse skal øges i forhold til åben
klasse. Men frem for apporteringernes længde, er det vigtigt, at hunde i denne klasse
bliver afprøvet i varierende discipliner under jagtrealistiske rammer.
Da klassen er en konkurrenceklasse skal deltagerne være indstillet på at forlade
prøven, hvis dommeren/dommerne vurderer at hunden ikke længere har mulighed for
præmiering.
To eller flere hunde afprøves samtidig under en eller flere dele af prøven.
Skud afgives med jagtgevær ved markeringerne, og når det indgår som et naturligt
led i prøven. Skytten står altid i hundens synsfelt når der afgives skud i en realistisk
skudafstand i forhold til fuglen.
Følgende vildtformer kan anvendes: duer og alt jagtbart fuglevildt. Hårvildt i form af
kanin eller hare kan indgå.
Discipliner, som kan indgå i vinderklasse B:
Fri ved fod: Indgår som et naturligt element i prøven, men som minimum skal hunden
prøves i denne disciplin minimum på en samlet 40 meter distance. Ligeledes kan flere
hunde afprøves samtidig under denne disciplin.
Markering: Hundene afprøves i krævende opgaver, hvor hundens evne som markør
kan vurderes. Vildtets nedfaldssted behøver ikke at være synligt, men hunden skal
kunne se vildtets bane mod jorden/vandet. Største afstand til nedfaldsstedet ca. 80 m.
Skytte skal placeres rigtigt for at kunne vurdere hundens evner optimalt.
Dirigering: Dirigering på rimelig afstand enten på land eller i vand. Føreren skal her
demonstrere, at hunden er i stand til at samarbejde og hurtigt kan bringes til anvist
område. Største afstand ca. 80 m. og naturlige forhindringer indgår. Der kan afgives
skud i forbindelse med denne disciplin. Distraktion (synlig eller som fært) i rimelig afstand til dirigeringsretning kan forekomme.
Evne til at søge selvstændigt: Under prøven skal hundens evner i at kunne søge selvstændigt afprøves i situation(er), hvor hunden ikke har set vildt falde. Det kan være
som dirigering til specifikt punkt som angivet tidligere, men også som eftersøgning
af større, men defineret område. Det forventes, at hunden apporterer mindst 3 styk-
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ker vildt. De 3 stykker vildt kan være fra samme område eller fra forskellige områder
afhængig af terræn og opgave. Under eftersøgningsarbejdet afprøves en eller flere
andre hunde, såvel i ro på post mens anden hund arbejder og i accept af anden hund
kan være i terræn under eftersøgning.
Walk-up: Trampejagt kan tilføjes eller indgå i de ovennævnte discipliner. Under dis
ciplinen kan forekomme såvel markering, dirigering, søg og ro på post.
Ro på post: Ro på post skal indgå i de ovennævnte discipliner eller være en selvstændig del af prøven f.eks. som en klapjagtslignende post.
Hundene bedømmes ud fra, at det er en konkurrenceklasse med det formål at finde
frem til de bedste hunde, der under prøven ved god dressur og føring dokumenterer
værdien af en effektiv apportør.
Ved prøver med flere indledende poster og flere dommere gives en kort votering samt
point efter hver indledende post. Efter evt. finale oplyser ordførende dommer de endelige point.
Præmiering af hunde i vinderklasse finder sted på muligheder for apportering:
min. 8 apporteringer - max. 11 apporteringer.
- da klassen er en konkurrenceklasse kan det forekomme at max. overskrides, fx.
ifbm. flere hunde arbejde i samme område og ved afsluttende afprøvning (finale).

Mesterskaber markprøve B:
Unghundemesterskab
Der afholdes hvert år et unghundemesterskab, som finder sted søndagen i den anden hele weekend i august. Hundene gennemgår et antal poster, hvor der gives point
efter en skala fra 0-20.
Retrievermesterskab
Der afholdes hvert år i juni et mesterskab, som er åbent for tilmelding af hunde, som
er kvalificerede til vinderkl. B. Hundene gennemgår et antal poster, hvor der gives
point efter en skala fra 0-20.

Point

På unghundemesterskab, retrievermesterskab og i vinderklasse B (med indledende
poster) gives point efter nedenstående:
0 point
1-5 point
6-10 point

- diskvalifikation
- den meget usikre og mangelfulde præstation og opgaven løses ikke
- den usikre præstation, hvor hunden får løst opgaven med besvær

11-15 point
		

- den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven.
Mindre fejl kan accepteres.

16-20 point
		
		

- den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungerer effektivt
sammen. Opgaverne løses fejlfrit og præstationen er præget af 		
hundens fortrin.
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Markprøve A

Generelt: Markprøve A afvikles som apportering på praktisk jagt, og der kan derfor
ikke gives faste retningslinier for, hvilke opgaver hund og fører kan komme ud for,
men man må være opmærksom på, at hundene skal kunne apportere anskudt vildt
og at føreren skal kunne aflive dette.
Deltagerantallet på prøven fastsættes af markprøveudvalget. Udvalg blandt delta
gerne foregår ved lodtrækning på markprøveudvalgets foranstaltning, og efter de af
udvalget udarbejdede retningslinier.
De enkelte deltagere vil før prøvedagen modtage oplysning om mødetid og sted. Opmærksomheden henledes på, at deltagere, der kommer for sent, kan afvises.

Åben klasse

Formål: Formålet med denne klasse er at afprøve hundens jagtlige egenskaber og at
give føreren erfaring med henblik på senere deltagelse i vinder klasse A.
Hunden afprøves i ro på post ved markering og vildtfindende egenskaber, i søg,
vedholdenhed, i apportering af anskudt vildt og almindelig lydighed. Hundene bedømmes fortrinsvis enkeltvis. Ved eftersøgningsopgaver kan flere hunde arbejde i samme
område.
Hundenes arbejde dømmes efter kvalitetsbedømmelse.
Præmiering som på åben kl. B.

Vinder klasse

Formål: Formålet med denne klasse er at afprøve hundens jagtlige egenskaber i konkurrence med de andre deltagende hunde.
Præmiering som på vinder kl. B.

Eliteprøve

Der arrangeres årligt én eliteprøve, som en vinderklasse under markprøve A formen.

Etiske retningslinjer i forbindelse med afprøvning af hunde
på markprøve A

Da A-prøverne afvikles på praktisk jagt, skal hensynet til jagtens etik prioriteres meget højt når der apporteres i forbindelse med prøven. I praksis betyder det, at det
prioriteres at anskudt vildt apporteres øjeblikkeligt.
Prøverne afholdes oftest hvor klubben er inviteret som gæster til at holde en A-prøve
ifølge aftale med en jagtvært. DRK har derfor i den forbindelse ikke ansvar i forhold til
afholdelse af jagten, idet det er værten og den enkelte jæger, der alene er ansvarlig.
DRK er ansvarlig for prøvens afvikling og i den forbindelse bestræber prøveleder,
dommer og deltagere sig på at agere på jagtens præmisser og værtens anvisninger.
På jagterne nedlægges jagtbart vildt. ”Fredet vildt”, som ved en fejl fra jægerens side
nedlægges skal apporteres og hundene bedømmes i forhold til apporteringen som
var det jagtbart vildt.
I DRK’s vurdering af egnede terrænner indgår viden om at terrænvært afvikler jagten,
så jagtloven kan overholdes og jagtetiske regler kan følges - også under prøven. DRK
bør ikke afholde prøver, hvor jagtloven ikke respekteres, ligesom sikkerhed i forbindelse med jagtens afvikling skal prioriteres højt.
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Bedømmelsesvejledninger

Til alle prøveformer er udarbejdet bedømmelsesvejledninger, som er tilgængelige
bl.a. på klubbens web-side eller kan fremsendes fra klubbens administration mod
dækning af evt. fremstillings- og portoomkostninger.

Kastrerede og kryptocide hanhundes deltagelse i prøver
Kastrerede hanhunde kan afprøves og præmieres, såfremt der ligger en dyrlægeattest på at hunden havde to normalt udviklede testikler før indgreb. Skal være registreret på hundeweb hos DKK.
Kemisk kastrerede hanhunde kan ikke deltage i prøverne, medmindre der er registreret frivilligt avlsforbud på hunden hos DKK. Kemisk kastraktion er omfattet af
dopingreglementet.
Kryptocide hunde kan afprøves og præmieres, såfremt der foreligger en dyrlægeattesteret kryptociderklæring, og dokumentation for at kryptocidstatus er registeret på
DKK’s hundeweb, herunder at der er anført avlsforbud på hunden.
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