
Vedtagne ændringer i Fælles Markprøve Regler (FMR) på Dansk Jagthunde Udvalgs 

bestyrelsesmøde den 22. maj 2017 og 4. juni 2018 

 

§ 3 stk. 3 Klagefrist 

 

En klage skal ikke mere indgives på prøvedagen til prøvelederen. Den skal senest otte dagen efter 

prøven være indgivet til DJU’s sekretariat. 

 

§ 10. Antal starter på vinderprøver 

 

§ 10 efter første afsnit tilføjes: Derudover kan hunden starte på en specialklubs efterårsvinderprøve. 

§ 10 andet afsnit ændres til: Den ovenfor nævnte begrænsning i antal starter gælder ikke efterårets 

vinderprøver, som afholdes efter DM.  

§ 10 efter sidste afsnit tilføjes: samt på en specialklubs forårsvinderprøve. 

 

§ 11 stk. 5 Betegnelsen HP (Hæderspris) afløses af CK. 

 

Stk. 5. Hunde, der er placeret som vindere, kan tildeles CK (certifikatkvalitet), såfremt deres 

dagspræstation opfylder kravet til en 1. præmie i åben- eller brugsklasse (jf. FMR § 11, stk. 2). 1. 

vinderen kan også tildeles CACT (Certificat d’Aptitude au Championat de Travail), såfremt den er 

af et betydeligt format og har udført en fejlfri dagspræstation. 2. vinderen kan også tildeles Reserve-

CACT, såfremt den opfylder de samme betingelser  

 

§ 11 stk. 6. Tildeling af CACIT. Tekstmæssig ændring. 

 

Stk. 6. På en international vinderprøve kan 1. vinderen tildeles CACIT, såfremt den er af et 

betydeligt format og har udført en fejlfri dagspræstation. 2. vinderen kan tildeles Reserve-CACIT, 

såfremt den opfylder de samme betingelser. 

 

§ 12 Stk. 1 Ungdomsklassens aldersgrænse 

 

§ 12 Stk. 1. Ungdomsklasse. For hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er fyldt 

24 måneder. 

 

Det betyder, at den øvre grænse igen er 24 måneder. 

 

§ 13 stk. 1c (Brugschampionat kontinentale racer) Præcisering  

 

§ 13 stk. 1 c ændres til ”hos kontinentale racer kan ”bedste hund” med 1. præmie på fuldbrugsprøve 

eller 1. vinder på fuldbrugsprøvemesterskabet tælle som den ene 1. vinder i vinderklasse.”  

 

§ 14 stk. d. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr m.m. 

 

Der tilføjes følgende sætning: 

Der henvises i øvrigt til ”Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr” på DJU’s hjemmeside. 

 

§ 14 stk. i Aflysning af prøve. 

 



§ 14 stk. i. sidste sætning: For ikke færdigbedømte hunde tilbagebetales tilmeldingsgebyret” udgår. 

 

§ 14 stk. k Dopingreglement, ny tekst 

 

§ 14 stk. k  At behandle tilfælde af doping i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs (DKK) 

retningslinier på DKK’s hjemmeside under rubrikkerne: For hundeejere/Sundhed/Doping. 

 

§ 16 stk. 2 Begrænsningen af dommeropgaver før DM. Gælder kun ordførende dommer 

 

§ 16 Stk. 2. Dommerne på DM må ikke samme år have fungeret som ordførende dommere på 

organisationernes eller specialklubbernes efterårsvinderprøver. 

 

§ 20 stk. 2 Markeringsdækkener tilladt 

 

§ 20 Stk. 2. Sætningen ”Hunde, der er til afprøvning, må ikke bære dækkener uanset type” afløses af 

følgende tekst: 

 

Det er tilladt hunde under afprøvning at bære et etlags markeringsdækken, defineret ved at være 

dækkende fra midt på halsen og ned før hofterne, samt på siden ned til, hvor ribbenene slutter. 

Dommeren kan forlange et markeringsdækken taget af. 

 

§ 24 stk. 5 Knaldapport, ny tekst. 

 

§ 24 Stk. 5. I opflugt og skud skal hunden forholde sig rolig. Knaldapport i brugsklasse medfører, at 

en hund højst kan opnå 2. præmie.  

 

I DUV’s vejledning afsnit 7 C udgår sætningen: ”I et i øvrigt svagt felt kan ordførende dommer 

skønne, at knaldapportøren alligevel kan placeres.”  

 

DUV’s vejledning afsnit 8. Hundens opførsel overfor husdyr 

 

I DUV’s vejledning afsnit 8 sidste afsnit ændres teksten: ”Tages katten i rejsningen …” til ”Tages 

husdyret i rejsningen …” 

 

DJU’s retningslinier for afvikling og bedømmelse af vinderprøver for kontinentale og engelske 

racer 

 

Afsnit 1, afsnittet ”På ét holds vinderprøver…” ændres til: På vinderprøver efter DM for engelske 

racer kan prøven afvikles med ét hold med max. 16 hunde, der dømmes af to dommere. 

Lodtrækningen efter 1. heat skal stryges. Minimums afprøvningstid for placerede hunde er på 25 

minutter.  

 

Kapitel 13 Ræveslæbsprøve for kontinentale og engelske racer 

 

§ 35. Stk. 1. Prøvens formål er at højne jagthundenes standard i den del af dressuren, der omfatter 

apportering af tungt vildt over stor afstand. Prøven er identisk med Fuldbrugsprøvens disciplin for 

ræveslæb, jf. Regler for Afholdelse af Fuldbrugsprøver i Danmark, II, A, 1 herunder den tilknyttede 

Vejledning. Dette gælder også, for så vidt angår antal omstarter. 



Stk. 2. For at bestå prøven, skal hunden have opnået mindst 2 point. Resultatet ”bestået” eller ”ikke 

bestået” samt karaktererne 4 til 0, fx ”Bestået med 4 point”, registreres på præmielisten og indføres 

i hundens præmieregister i DKK. 

Stk. 3. Karakteren 4 gives for den præstation, der helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har fuld 

jagtlig værdi. 

Karakteren 3 gives for den præstation, som med få mangler lever op til reglernes krav. Arbejdet 

har god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser opgaven tilfredsstillende. 

Karakteren 2 gives for den præstation, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold til 

reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi men indikerer, at hunden oftest ikke løser opgaven 

tilfredsstillende. 

Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Arbejdet indeholder dog så mange 

elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uden jagtlig værdi. 

Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, der på ingen måde opfylder reglernes krav. 

Hundens arbejde er uden jagtlig værdi. 

 

§ 36. Stk. 1. Prøven afvikles i skov eller skovlignende område, således at hunden skal arbejde 

selvstændigt uden støtte fra sin fører. 

Stk. 2. Frosne, men veloptøede ræve kan anvendes. Det bør tilstræbes, at der anvendes ræve af god 

kvalitet og nogenlunde ens størrelse, helst ikke over syv kg. 

Stk. 3. Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem 

slæbene skal være mindst 60 m. 

Stk. 4. Føreren må følge sin hund evt. i line ca. 10 m ”bort fra startstedet (”anskudsstedet)”. Hunden 

skal herefter selv udrede slæbet og bringe ræven uden indgriben fra førerens side. Dog er det tilladt 

føreren med ”begrænset” brug af armbevægelser at tilkendegive sin position over for hunden, når 

den er synlig for føreren på vej tilbage med ræven. 

Stk. 5. Såfremt hunden får tab og selv vender tilbage eller må kaldes ind til føreren, sættes den på 

sporet igen, men mister herved ét point. Såfremt dette gentager sig, sættes hunden på ny på sporet, 

og der trækkes i alt to karakterer. Klarer den ikke slæbet tredje gang, afbrydes arbejdet, og hunden 

har mistet muligheden for at opnå point (bestå prøven). At hunden på vej tilbage med ræven skifter 

greb på denne, har ingen indflydelse på karaktergivningen, blot det sker, uden at føreren griber ind. 

Stk. 6. Inden afprøvningen starter, skal dommeren tydeligt udpege start-/afleveringsområdet for 

hundeføreren. Det er også indenfor dette område at ræven skal afleveres til førers hånd. Det er 

føreren, der afgør, om hunden skal aflevere siddende eller stående indenfor start-

/afleveringsområdet. Lægger hunden ræven ved førers fødder så denne skal række ud efter den, skal 

der trækkes point. Lægger hunden ræven indenfor det udpegede startområde, men så fører skal 

flytte sig for at nå den, gives karakteren 3, 2 eller 1. Hvis hunden ikke henter ræven, forlader ræven, 

eller smider den udenfor startområdet gives karakteren 0. Har hunden gået 300 meter på sporet ud 

til ræven, apporteret denne og bragt den hele vejen tilbage indenfor start-/ afleverings-området, men 

ikke afleverer til føreres hånd, har det arbejde som hunden har vist alligevel en jagtlig værdi og det 

skal den have en karakter for. 

 

§ 37. Bemærkninger. Stk. 1. Slæbet lægges af én person, men det fremmer prøvens afvikling, at der 

er to slæblæggere til disposition. 

Stk. 2. Dommeren og slæblæggeren skal aftale en intern kommunikation, fx ved hjælp af walkie-

talkie eller mobiltelefon. 

Stk. 3. Når slæblæggeren har aflagt ræven, fortsætter han ligeud mindst 15 m og skjuler sig. 

Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når den er ved ræven og han skal omgående 

rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og derefter forlader denne. I dette 



tilfælde afbrydes hundens afprøvning. Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, 

der skal bedømmes. Det er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det stærkt 

færtgivende slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort 

forfølger dette, men den skal selvstændigt vende tilbage uden førers indgriben og fuldføre opgaven. 

Der må gerne bruges halsbånd på ræveslæbet. 

 

 

Retningslinier for udtagelse af stående jagthunde til Danmarksmesterskabet 

 

Til Danmarksmesterskabet (DM) kan kun udtages hunde, der har en stambogsført placering på en af 

nedennævnte udtagelsesprøver. Alle udtagne hunde skal være præmieringsværdige, dvs. have fået 

betegnelsen ”vinder”. Der udtages kun hunde fra vinderprøver, hvor der er startet mindst 10 hunde. 

I øvrigt henvises til Fælles Markprøve Regler for stående jagthunde (FMR) Kap. 4 § 11, stk. 4. 

 

På DM kan deltage danskejede hunde optaget i Dansk Hundestambog, der føres af Dansk Kennel 

Klub. Endvidere kan udenlandsk ejede hunde af engelske racer med tilsvarende FCI-anerkendt 

stambog deltage. 

 

Til DM udtages fra organisationernes efterårsvinderprøver og fra specialklubbernes efterårsvinder-

prøver 24 hunde af kontinental race og 24 hunde.af engelsk race. Disse hunde udtages i forhold til 

antal startende hunde på de enkelte vinderprøver. Ved sammenfaldende forholdstal kan antal 

udtagne hunde reguleres opad.  

 

Hvis en hund af kontinental race kvalificerer sig mere end én gang på ovennævnte prøver, regnes 

den anden kvalificerende placering som den gældende. Det medfører, at den næste vinder på den 

første prøve indtræder som deltager på DM.  

 

Hvis en hund af engelsk race kvalificerer sig mere end én gang på ovennævnte prøver, regnes den 

første kvalificerende placering som den gældende. Ved kvalificering på den anden prøve, indtræder 

den næste vinder på denne prøve som deltager på DM. 

 

Hvis en hund, der har kvalificeret sig til DM, er forhindret i at deltage, indtræder den næste vinder 

på den prøve, hvor den har kvalificeret sig, som deltager i stedet for denne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dansk Jagthunde Udvalg 

 

 


