
Prøver i fremtiden for 
de kontinentale hunde 
De otte kontinentale specialklubber har sat sig sammen for at se 
på fremtidige prøver. Der er stor enighed om, at prøveformerne 
skal understøtte en udvikling, der medfører, at den stående 
kontinentale hund bliver danske jægeres foretrukne jagthund. 

I denne proces ønsker vi, at det er medlem-
merne, der kommer med idéer og input. 
Men for at sætte gang i fantasien og tan-
kerne vil vi hermed komme med indspark 
til debatten:

MARKPRØVER:
–  Skal racerne vurderes ud fra racernes 

egenart?
–  Skal vi have indført pointsystem som 

kritik?
–  Hvilke vildtarter skal tælle med i bedøm-

melsen? Skal f.eks. harer, bekkasin, 
m.fl. være inkluderet?  

–  Vildtarter, der tæller positivt, skal de 
også tælle negativt?

–  Hvornår skal chance for fugl tælle nega-
tivt i bedømmelsen?

–  Skal vi have “mark”-prøver i andre 
terræntyper, hvor vi går på jagt? Mose, 
skrub, skov?

–  Skal unghundeklasse gå op til 30 eller 
36 måneder?

–  Skal der være en begynderklasse? 
–  Hvordan skal vinderklasserne se ud? 

Hvis vi skal have dem?
–  Hvor lang tid skal en hund som mini-

mum afprøves i VK?
–  Skal VK være en heldagsprøve uden 

matchning, eller skal det være en prøve 
over to dage?

–  Skal point fra S&A eller anden prøve 
tælle med i den samlede vurdering af 
hunden?

–  Skal der være VK i foråret? Eller skal det 
kun være en jagtprøve?

MESTERSKABER:
–  Skal vi have en mesterskabsprøve i for-

året?
–  Skal DM være en todages prøve med 

f.eks. vand og slæb den ene dag og mark 
den anden dag?

–  Hvad skal adgangskravene være? 
–  Skal vi have et mesterskab i andet end 

markarbejde? Eksempelvis apportering?

FULDBRUGSPRØVER:
–  Er fuldbrugsprøven som vi ønsker den?
–  Skal der være adgangskrav?
–  Skal vi have en ”light version”?

ØVRIGE PRØVER:
–  Skal vi have andre prøver?
–  Skal vi have dummytest /-prøver?
–  Skal vi have en apporteringsprøve, der 

afholdes under jagt?

Vi ønsker at sætte gang i debatten, så vi 
i fællesskab kan udvikle vores prøvesy-
stem og nå vores mål om, at den stående 
kontinentale hund bliver danske jægeres 
foretrukne jagthund.

Så kom ud af busken og skriv til jeres 
specialklubformænd senest d. 30. oktober 
2022. 
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