
Møde 28.11.2022 i Kontinental gruppe. 
Emne: Fremtidens prøver. 
 
Deltagere: Jens Toft (JT), Niels Erik Kromann (NEK), Carsten Lundhøj (CL), Per Stouby (PS), 
Brian Visby (BV), Rene Hansen (RH), Knud Flemming Madsen (KFM),  
Afbud fra Christian Nøhr (CN) 
 
 
 

1. Indledningsvis præsenterede alle mødedeltagere et oplæg til dagens emne. Oplæggene 
byggede på medlemsmøder og reaktioner fra de enkelte specialklubber medlemmer. Flere 
af klubberne havde pr. mail fremsendt mail vedhæftet deres oplæg. (Se evt. disse på 
fremsendt mail 28.12.2022 fra JT). 

 
Efterfølgende valgte deltagerne nedennævnte fokuspunkter til yderligere drøftelse af emnet – 
Fremtidens prøver – på dagens møde: 
 

2. Hundens jagtlige egenskab skal prioriteres højt. 
Et pointsystem skal udvikles som redskab for bedømmelsen.  
Pointsystemet skal anvendes af dommeren i beskrivelsen af hundens arbejde/adfærd. 
Pointsystemet skal anvendes på såvel førskuds- som efterskudsprøver. 
Bedømmelsen skal på alle prøver omfatte hundens adfærd på hele dagen; altså også 
hundens reaktioner i ventetid før og efter den egentlige afprøvning. 
Pointsystemet skal i høj grad også fungere som et ”avlsværktøj” for opdrættere og 
specialklub. 
De enkelte specialklubber fastsætter selv vægtningen af pointtallene, når det handler om 
avl. 
Hundene skal bedømmes i henhold til racens egenart. 
 

3. De jagtlige egenskaber vurderes i forhold til det terræn, som hunden afprøves i. Fremtidens 
prøver skal tilpasses de jagtlige muligheder 
Stand for alt vildt skal tælle positivt.  
Forbigåelse af hårvildt tæller ikke ubetinget negativt. 
 

4. Aldersgrænser i forhold til klassetyper blev drøftet. 
Der er forskellige holdninger til, hvor gammel en hund må være for at deltage UK. 
Enighed om at UK, ÅK og VK (konkurrenceklasser) er en del af fremtidens prøver. 
En form for begynderklasse blev foreslået. Der var ikke ubetinget tilslutning til en 
begynderklasse som en formel del af FMR. 
Men en uformel begynderklasse for nybegyndere – såvel hunde som førere – i forbindelse 
med eksempelvis specialklubbernes hovedprøver, var der generel sympati for. 
Friminut ønskes på alle førskudsprøver. 

 
5. Udsætning af fuglevildt på forårsprøver afskaffes.  

Udsætning af fuglevildt på efterårsprøver skal ske i henhold til gældende lovgivning.  
 

6. Forskellige emner i forhold til apporteringsprøver blev drøftet: 
a. Hvis hunden har bestået alle discipliner på en VSA-prøve, har den bestået prøven. 
b. Kan SJDs apporteringsprøve ”bruges til noget”? Være adgangsgivende til? 
c. Er dummyprøver (Workingtest) en del af fremtidens prøver? Behøver ikke at være en 

del af alle specialklubbers repertoire. 
d. Apporteringsprøver afholdt i forbindelse med større jagter er i høj grad jagtrigtige. 

(Bretonklubben. 



e. Ønske fra nogle klubber om tilladelse til, at deltagerne medbringer egne apportemner. 
 
Uddybende kommentar fra CL: Ønsket om, at hundeførerne selv medbringer 
apporteringsvildt, skal betragtes som et generelt tiltag med det fomål at mindske 
belastningen på prøvelederne, undgå diskussion om apporteringsvildtets kvalitet og 
gøre prøverne billigere. 
 
 

Næste møde: 10.01.2022 i Ejby. 
 
 
Referent: Harris Jensen 

 
 
  

 
 
 


