
Dansk Jagthunde Udvalg 
Dommerudvalget 

Kursus for dommerelever 
 

KRITIKOPBYGNING 
 

Brug referatstil og undlad overflødige vendinger eller gentagelser, som ikke har betydning. 
 
En god kritik tegner et fuldstændigt billede af hundens markarbejde. 
 
Begynd enhver kritik med hundens fulde navn. 
 
SØGET 
 
Stort og velanlagt med dybe udslag (godt i bredden med passende afstand mellem slagene). 
Stort anlagt, men for åbent (efterlader uafsøgt terræn). 
Stiksøger (fremadrettet uden bredsøg, f.eks. til hegn eller remiser.) 
Viser et begrænset søg (afsøger ikke nok terræn). 
Stop i søget (ofte med sænkning af hovedet – usikkerhed over for færtforhold). 
Søget er for snævert (næsten uden udslag og for fremadrettet). 
Viser ikke søg (ses f. eks. ved en trykket og kuet hund). 
 
Udnyttelse af vind 
 
Udnytter vindforholdene godt (går korrekt mod vinden og vender med næsen mod vinden). 
Kovender (vender rundt med vinden og taber derved terræn). 
Går godt ud og henter vind (går i medvindssøg langt ud og går med næsen mod vinden i bredsøg 
tilbage til føreren). 
 
Fart og stil 
 
Høj fart med langstrakt galop og smuk stil med harmoniske bevægelser og høj hovedføring og 
halebevægelser. 
Begrænset fart med lidt kort galop og mindre god stil med hængene hoved, og for engelske racer 
mangler halebevægelser. 
Farten ringe med en stødende og kort galop. 
Stilen er dårlig med lav hovedføring. 
 
Eksempel på kritik af 1. præmie hund i åben klasse: 
 
Paw slippes på stub i modvind og anlægger et stort søg med brede udslag og passende afstand 
mellem slagene. Vender korrekt mod vinden. Går i høj fart med en langstrakt og flad galop. Paw går 
med stor jagtlyst i en smuk stil med passende høj hovedføring og (for engelske hunde) livlig 
halerørelse. Dækker spontant for springende hare og er lydig og velført. 
I andet slip prøves Paw i roer i sidevind og viser her det samme gode søg. Den går til stadighed med 
usvækket fart. Vi ser spontan sekundering. Opnår i tredje slip smuk, højrejst stand. Avancerer villigt 
på ordre, udpeger præcist og rejser fasan. Forholder sig helt rolig i opflugt og skud. 
 

1. præmie 
På skydeprøver tilføjes f.eks.: Apporterer hurtigt og sikkert. Tager fuglen med et godt greb og 
afleverer korrekt. 
 



FUGLEBEHANDLING 
(eksempler på forskellige formuleringer) 

 
 
STAND 
 
Finder fugl og opnår stand (totalt stivnet). 
Finder fugl og opnår løs stand (bevæger f. eks. halen eller hovedet). 
Finder fugl og opnår liggende stand (ulempe f. eks. i roer). 
Finder fugl og opnår smuk, højrejst stand (holder hovedet højt). 
Finder fugl og opnår stand, men går fuglen op – med eller uden respekt. 
Opnår stand, men løser selv og går i søg. 
 
 
AVANCERING 
 
Udløser selv og avancerer godt på løbende fugl, efter markering eller kort stand udløser hunden 
selv, følger op og slutter med stand (nagler). 
Avancerer på kommando (holder standen, men udløser på kommando og følger løbende fugl op og 
slutter evt. med stand). 
Avancerer trægt og formår ikke at sætte løbende fugl (går for langsomt frem og har talrige 
markeringer og stand). 
Avancerer på kommando, men påviser ikke vildt. 
 
 
UDPEGNING OG LOKALISERING 
 
Udpeger sikkert og præcist (går lige på fuglen). 
Er usikker på fuglen og upræcis i udpegning (roder noget uden at være sikker på, hvor fuglen 
befinder sig). 
Kan ikke lokalisere sin fugl (går fejl af fuglen, som evt. letter bag hunden eller trædes op). 
Påviser ikke vildt (brug ikke udtrykket ”tom stand”). 
 
 
REJSNING AF FUGL 
 
Direkte fortsættelse af udpegningen og foregår i samme disciplin, fuglen bringes på vingerne. 
Gradueres med: villig, god, behersket, træg rejsning eller nægter at rejse, rejser ubehersket (hunden 
forsøger at fange fuglen enten på jorden eller ved at springe op efter den). 
 
 
OPFØRSEL I OPFLUGT OG SKUD 
 
Udviser spontan, komplet ro i opflugt og skud (dækker spontant, men må gerne sidde eller stå). 
Viser ro i opflugt, men preller i skud. 
Holdes i opflugt og skud (ved førerens indgriben). 
Urolig i opflugt og skud (bevæger sig kort – nogle få meter – men dækkes så ned). 
Preller i opflugt og skud (forfølger flyvende fugl). 
Hård rejsning kan medfører et par meters forfølgning (bør som regel ikke straffes). 
Knaldapport: Går i skuddet uden tilladelse og apporterer ligeledes uden tilladelse. 
 
 



LYDIGHED OG SAMARBEJDE 
 
Arbejder i god kontakt med sin fører. 
Går selvstændigt (uden kontakt) med sin fører (ikke at forveksle med at frigøre sig og vise 
selvstændigt initiativ). 
Går med stor jagtlyst og er lydig og velført. 
Er ulydig (føreren bruger fløjten, men føreren reagerer ikke). 
Går med hare: Rejser og forfølger. Når fløjten lyder, er det stop. 
 
 
SEKUNDERING 
 
Viser spontan sekundering (uden førerens indgriben). 
Sekundering med støtte af fører er acceptabelt. 
Viser ikke sekundering, men dækkes ned af sin fører. 
Går foran stående makker. 
 
 
STØDNING AF FUGL 
 
Hundens stødning af fugl er én af de vanskeligste situationer for dommeren at vurdere korrekt. 
Stødning er en uforsætlig handling, dvs. at hunden bringer fugl på vingerne uden at have mærket 
fært.  
I enkeltstående tilfælde bør en stødning ikke påvirke præmiegraden. Med gentagne stødninger bør 
dommeren være på vagt.   
 
 
ANDRE VIGTIGE DETAILLER 
 
Fugl på terrænet udnyttes ikke (finder ikke evt. pga. uafsøgt terræn eller manglende evne til at 
lokalisere fugl). 
Fugl trædes op efter hunden (hvor hunden har afsøgt). 
Går fuglen op og viser respekt i opflugten (forsætligt). 
Støder fugl (uforsætlig handling, har ikke mærket fært). 
Kommer uheldigt til fugl (f. eks. i medvind), men respekterer prompte i opflugten. 
 
 
UDHOLDENHED 
 
Går i usvækket fart (holder samme fart). 
Går ned i fart (ofte flere afbrydelser, evt. markeringer). 
Går træt/ned (er udkørt. I denne situation gives ordre til kobling). 
 
 
APPORTERING 
 
Apporterer hurtigt og sikkert (går direkte til fuglen og bringer den direkte til sin fører). 
Går i apportsøg, men finder ikke den fældede fugl. 
For længe om at apportere, anlægger et utilstrækkeligt apportsøg, går i bredsøg for at gå på jagt, er 
vanskelig at dirigere, udviser ikke apportglæde. 
Nægter at apportere (finder fuglen, men vil ikke samle op). 
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