
VÆRD AT VIDE OM SUNDHED 
 

HDindeks 

Indekset fortæller, hvordan hunden står genetisk og dermed i avlsmæssig henseende med hensyn til HDegenskaber i 

forhold til gennemsnittet i racen. Indekset er en prognose for, om hunden vil lave hvalpe bedre end eller dårligere end 
racens gennemsnit. 

 

Racens gennemsnit defineres som indeks 100 hunde med indekstal over 100 vil forbedre racens samlede HDforekomst, 
hunde med indekstal under 100 vil forværre forekomsten (med den sikkerhed indekset og dermed prognosen nu har). 
Sikkerhedstallet ligger mellem 0 og 1, og jo højere tallet er, jo større er sikkerheden. F.eks. er en sikkerhed på 0.87 
væsentlig bedre end en på 0.52. Sikkerhedstallet udregnes ligesom indekset automatisk ud fra nogle fastlagte statistiske 
regler. 

 
Øjenstatus 

Angives med dato og status, dvs. ”Intet påvist” eller navnet for den tilstand/sygdom der evt. måtte være. En 
øjenlysnings-attest må ikke være ældre en 12 måneder på parringstidspunktet. Racen har ingen avlsrestriktioner 
derudover mht. øjensygdomme. 

 
Raceledelsens ærespræmie for HD og AD foto 
Disse opdrættere har i de pågældende år gjort et ekstraordinært arbejde for at få opdræt/afkom undersøgt 

for HD og AD. For at belønne denne indsats har raceledelsen derfor indstiftet en ærespræmie. Ærespræmien tildeles de 
opdrættere, der inden for et kalenderår (fra 01.01. 20xx – 31.12.20xx) har minimum 70% afkom HD og AD fotograferet. 
Ærespræmien er altså en flidspræmie og du bør som hvalpekøber naturligvis følge op på sundheden på hunde og opdræt 
fra den kennel du ønsker at købe hund fra. 

 
DNA-test 

Vi har i racen mulighed for at DNA teste vores avlsdyr for ichthyosis (fiskeskæl) og tre former for PRA og alle er “simpelt 
recessiv nedarvet” lidelser. 

 

Ichthyosis 

Ichthyosis også kaldet fiskeskæl eller megaskæl syndrom er keratiniseringsdefekt (forhorning), som oftest ses hos unge 

Golden retrievere, og som viser sig ved varierende antal skælflager på huden og i pelsen. Sygdommen er oftest blot et 
kosmetisk problem, men kan i enkelte tilfælde give anledning til udvikling af bakteriel hudbetændelse (fx. hot spots). 

 
PRA - Progressiv retina atrofi 

PRA er en forkortelse for progressiv retina atrofi, et fremadskridende svind i nethinden. Ved hvalpens fødsel og tidlige liv 

fungerer nethinden normalt, men begynder senere at svinde hen. Sygdommen starter med "natteblindhed", men gradvis 

tabes også synet om dagen, og hunden ender med at blive blind. 

Da disse lidelser har kendt arvegang, er det let at avle hunde der ikke kan blive syge. 
 

Arvegang for ichthyosis, GRPRA1, GRPRA2 & prcdPRA 
 

Rask parret med rask - AA x AA 
Rask ↙ Rask ↗ A A 

A AA AA 

A AA AA 

Rask parret med bærer - AA x Aa 
Rask ↙ Bære ↗ A A 

A AA AA 

a Aa Aa 

Rask parret med syg AA x aa 
Rask ↙ Syg ↗ a a 

A Aa Aa 

A Aa Aa 

Bærer parret med bærer - Aa x Aa 
Bærer ↙ Bærer ↗ A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Bærer parret med syg – Aa x aa 
Bærer ↙ Syg ↗ a a 

A Aa Aa 

a aa aa 

Syg parret med syg – aa x aa 
Syg ↙ Syg ↗ a a 

a aa aa 

a aa aa 

100% af afkommet er RASKE 

50% af afkommet er RASKE (AA) 

50% af afkommet er BÆRERE (Aa) 
Ingen hvalpe fra denne kombination kan udvikle 
PRA 

100% af afkommet vil være BÆRERE (Aa) 
Ingen hvalpe fra denne kombination kan udvikle 
PRA 

 
25% af afkommet er RASKE (AA) 
50% af afkommet er BÆRERE (Aa) 
25% af afkommet er SYGE (aa) og vil udvikle PRA 

 

50% af afkommet er BÆRERE (Aa) 
50% af afkommet er SYGE (aa) og vil udvikle PRA 

 
 

100% af afkommet er SYGE (aa) og vil udvikle PRA 



 

VÆRD AT VIDE OM UDSTILLING 

En hundeudstilling er først og fremmest en skønhedskonkurrence, hvor det gælder om at se smuk ud og kåre de hunde 
der er så tæt på racestandarden som overhovedet muligt. FCI’s racestandard beskriver i detaljer hvordan den perfekte 

golden retriever ser ud og denne standard er ens i alle lande. 

 
Hundene bedømmes således på blandt andet; højde, vægt, pels, bygning, øjenfarve, temperament og meget meget 
andet og hver enkelt hund tildeles en af følgende prædikater; 

 

EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i 

fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende 
racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg. 

 
VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner 

og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives 
til hunde af høj kvalitet. 

 
GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges 
at være en god repræsentant for sin race. 

 

SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt 

ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld. 
 
DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles en hund, som ikke svarer til typen beskrevet i racens standard; som udviser en 
opførsel, der ikke lever op til standarden eller som opfører sig aggressivt; som har testikelabnormiteter; som har 

graverende tandfejl eller kæbeuregelmæssigheder; som er ukorrekt i farve eller pels eller klart viser tegn på albinisme. 
Denne betegnelse skal også tildeles en hund, der er behæftet med en fejl, som kan være til skade for dens helbred. 
Betegnelsen gives endvidere til hunde, der har diskvalificerende fejl i forhold til racens standard. 

 

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes): Denne vurdering bør gives til enhver hund, som ikke bevæger sig, 
konstant hopper op og ned af sin fører eller forsøger at komme ud af ringen, gør det umuligt at vurdere gangart og 
bevægelse eller konstant undviger at blive undersøgt af dommeren og gør det umuligt at se tænderne, anatomi og 
struktur, hale eller testikler. 

 
Klasser og konkurrencer 

JK = Juniorklasse (9 18 mdr.) 

MK = Mellemklasse (15 – 24 mdr.) 
ÅK = Åben klasse (fra 15 mdr.) 
BK= Brugshundeklasse (fra 15 mdr. med bestået DRK’s kvalifikationsprøve eller 1 præmie begynderklasse B) 
CHK = Champion klasse (fra 15 mdr.) 
VT = Veteranklasse (fra 8 år) 

 

Når alle hunde er kvalitetsbedømt samles den bedste kvalitetsgruppe (Excellent) i konkurrencebedømmelser, hvor de 
bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder og modtager henholdsvis et rødt, blåt, gult eller grønt bånd. Dommeren kan 
tildele CK (championkvalitet) til de hunde der har modtaget excellent og hvis kvalitet han/hun finder høj nok. 

 
Alle hunde, der har fået tildelt CK, går videre til Bedst i Køn klassen (BIK), hvor individer fra alle klasserne konkurrer 
indbyrdes også her udvælger dommeren fire bedste hunde, for til sidst at matche bedste han mod bedste tæve. 

 

BIK 1234 = Bedst i kønnet 1234 (her konkurreres om certificat) (BIK 1. konkurrerer om BIR) 
BIR = Bedst i Racen BIM = Bedst i modsat køn 
CACIB = International udstillingscertifikat 

 

Udstillingstitler 

DKJUCH = Dansk Junior Champion 
DKVECH = Dansk Veteran Champion 

DKCH(U) = Dansk Eksteriørchampion uden arbejdsmerite 
DKCH = Dansk Eksteriørchampion 
DKCH(J) = Dansk Eksteriørchampion med jagtprøve 
INTCH = International Eksteriør champion 
KLBCH = Klubchampion 

NCH = Norsk Eksteriørchampion 
NORDCH = Nordisk eksteriørchampion 

GBCH = Engelsk eksteriørchampion med arbejdsmerite 
GBSHCH = Engelsk eksteriørchampion uden arbejdsmerite 
KBHV = Københavnsvinder 
EUV/EUUV = Europavinder / Europaunghundevinder 
NORDV/NORDJV = Nordiskvinder / Nordiskjuniorvinder 

VV = Verdensvinder 

 

 



VÆRD AT VIDE OM PRØVER 

MARKPRØVER 

 
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. Prøverne opdeles i 

begynderklasse, åben klasse og vinderklasse samt et årligt unghundemesterskab og et årligt retrievermesterskab. 
 

A-prøver er apporteringsprøver, der gennemføres på jagt, hundene skal kvalificere sig til at stille på A-prøver med 
1. præmie i åbenklasse B. Prøverne er opdelt i åben klasse og vinderklasse samt en årlig eliteprøve, hvor man skal 
kvalificere sig for at deltage. 

 
I begynder og åbenklasse kvalitetsbedømmes hundene med følgende 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. DIS hunden 
diskvalificeres, såfremt den laver en diskvalificerende fejl under afprøvningen. 

 

På de fleste prøver i begynder og åbenklasse udvælger dommerne ”Dagens Bedste Hund” som dog er en uofficiel titel, 
men et eftertragtet prædikat, da hunden for at opnå dette skal have lave en ”pletfri” præstation. 

 

I vinderklasse bedømmes hundene 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 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 Bog/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«. 

 
KVALIFIKATIONSPRØVER 

En kvalifikationsprøve består af en eksteriørbedømmelse (udstillingsbedømmelse) og en praktisk prøve 
(markprøvebedømmelse) som begge bestås/godkendes. 
Eksteriør: hunden fremstilles for en DKK autoriseret eksteriørdommer, som detaljeret beskriver hunden, og vurderer om 

hunden er racetypisk, herunder temperamentet. 
Praktisk prøve: hunden skal gå en almindelige lydigheds prøve med blandt andet lineføring og fri ved fod. Herefter skal 
hunden apportere set/kastet fuglevildt på land og i svømmedybt vand, hvorefter prøven sluttes af med et søg hvor 

hunden skal bringe 3 stykker vildt udlagt i et 30x40 meter stort område. 
Det forventes at hunden efter opsamling af vildtet kommer direkte hjem til fører. Hunden skal generelt apportere alt 
vildtet spontant og aflevere det i førers hånd. Ved vandapportering skal hunden villigt og uden tøven gå i vandet. 
Der udarbejdes en samlet skriftlig kritik. 

 
WORKINGTESTS 
En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere, uden at der fældes vildt, brugsegenskaberne for de 

deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp på en jagtdag. Målet for afholdelse af WT er at finde 
de hunde, som besidder de bedste jagtlige egenskaber, et godt temperament og god markeringsevne, som bruger sin 
næse godt og viser vedholdenhed i arbejdet og som har en god vildtbehandling. 
Opgaverne på en WT skal minde så meget om en jagtdag som overhovedet muligt, opgaverne skal planlægges på en 

måde så godt jagthundearbejde tilgodeses og ikke på en måde så hundene forhindres i at vise evne for markering og 
naturlige anlæg for arbejdet. Det er meget vigtigt at skytter såvel som hjælpere holder sig dette for øje. 
Klasser og præmiering 

 

Man kan stille i begynder, åben og vinderklasse og en WT skal som minimum bestå af 5 poster hvor man bliver tildelt point 
på en skala fra 020. For at kunne bestå en klasse skal hunde i begynderklasse havde opnået min. 50% af mulige point i åben 
og vinder 60%. Herefter placerer man de hunde der har opnået flest point som hhv. WT1, WT2, WT3 ect. 

 
 
DANSK JAGTHUNDEUDVALGS APPORTERINGSPRØVER 

DJU’s prøver er apporteringsprøver afholdt på dødt/koldt vildt. 

 

Bestået DJU’s almindelige apporteringsprøve 

Bestået DJU’s udvidede apporteringsprøve 



SCHWEISS OG VILDTSPORPRØVER 

Schweissprøver og vildtsporprøver blodspor, tilrettelagt så hundene skal vise evne for at finde anskudt eller påkørt vildt, 
så en jæger kan gøre en ende på dyrets lidelser. 

 

Hundene kvalitetsbedømmes på hhv. 

400 m/3 timer vildtspor eller schweiss 

400 m/20 timer spor vildtspor eller schweiss 
1000 m/20 timer spor vildtspor eller schweiss 
1000 m/40 timer spor vildtspor eller schweiss 

 

og bliver tildelt et af følgende prædikater 1., 2. og 3. præmie samt ingen præmiering 0.præmie 
 

ARBEJDSTITLER 

 

Markprøvetitler 

DKBRCH = Dansk Brugschampion 
DKJCH = Dansk Jagtchampion 

DKWTCH = Dansk Workingtestchampion 
INTFTCH = International markprøvechampion 
SEJCH = Svensk Jagtchampion 
NOJCH = Norsk jagtchampion 

FIBRCH = Finsk brugschampion 
Andre titler 

DKSCH(V) = Dansk Vildtsporchampion 
SEVCH = Svensk Vildtsporchampion 
NOVCH = Norsk Vildtsporchampion 
DKLPCH Dansk Lydighedschampion 


