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Dette bedømmelsesreglement er 
retningsgivende for bedømmelse af Hubertus 
markprøver i Dansk Jagtspaniel Klub.   

§1. Formål 

Formålet med Hubertusprøven for jægere med 
stødende jagthunde (Cocker og Springer Spaniels) 
er at fremme interessen for jagten med spaniels. 
Prøven skal vise, hvorledes denne jagt kan 
udføres på et højt niveau, hvad gælder hundens 
arbejde, jægerens adfærd og skydefærdighed 
samt samarbejdet mellem hund og jæger, hvor 
det er den fælles præstation, og den jagtlige 
effektivitet der vægtes højest. 

§2. Dommer, terrænleder og prøveleder 

Dommeren bedømmer de tilmeldte ekvipager, 
der består af en jæger og hans hund, udfra de 
givne bedømmelseskriterier.  

Terrænlederen skal ledsage dommeren og før 
hvert slip anvise det prøveterræn som ekvipagen 
får stillet til rådighed. 

Terrænlederen hjælper dommeren med 
tidtagning.  

Prøvelederen er prøvens øverste myndighed med 
dertil hørende pligter og beføjelser. Prøvelederen 
skal inden prøvens start oplyse deltagerne om, 
hvilke vildtarter, der må nedlægges på prøven. 
Prøvelederen skal sørge for, at såret vildt, der 
ikke er fundet, bliver eftersøgt og apporteret. 

§3. Deltagere 

For at deltage kræves at hunden er kvalificeret til 
vinderklasse samt at føreren har jagttegn.  

Jæger og ejer skal være medlem af Dansk 
Jagtspaniel Klub.  

De tilmeldte hunde må ikke være løbske, bidske 
eller angrebet af en smitsom sygdom og skal i 
øvrigt være vaccinerede. 

 

§4. Afprøvning 
Prøven afvikles som jagt i relevant spanielterræn. 
Hundene afprøves enkeltvis. Hundeføreren må 
medbringe 4 patroner og eget jagtgevær.  

Dommerne kan hvis der er mangel på vildt, eller 
andre velbegrundede omstændigheder, tilbyde 
ekvipagen et nyt slip. 

Ekvipager som har gennemført med mindst én 
korrekt gennemført situation, bør ikke afprøves 
igen. 

Hvis hund/fører begår diskvalificerende fejl 
jævnfør § 6, kobles hunden og afprøves ikke 
yderligere. 

Der skal være minimum 5 hunde for at en 
afprøvning kan finde sted. 

§5. Slip 

Jægeren får et til flere slip på tilsammen mindst 
15 minutter og maksimalt 30 minutter 
(kontrolleret med stopur). En ekvipage, der ikke 
kan opnå flere point (nedlagt 2 stk. vildt og/eller 
brugt 4 patroner), standses efter 15 minutter. 
Andre fortsætter afprøvningen efter dommerens 
frie skøn, dog maksimalt 30 minutter.  

Jægeren kan maksimalt nedlægge 2 stykker vildt 
af de arter, som er meddelt autoriseret til 
prøven.  

I det tilfælde, hvor jægeren har nedlagt et stykke 
vildt uden at kunne finde det igen, har han lov til 
at opgive afsøgningen, for at prøve at skyde og 
medtage de to krævede stykker vildt, men 
dommeren skal i høj grad tage dette tab af såret 
vildt med i bedømmelsen. Hvis jægeren efter det 
første tab af såret vildt sårer et andet stykke vildt, 
må han ikke nedlægge mere vildt, før han har 
fundet dette andet stykke vildt.  

Hvis jægeren har opsamlet disse to stykker vildt, 
må der ikke skydes mere vildt, selvom han har 
flere patroner. Jægeren fortsætter jagten, for at 
give dommeren mulighed for at bedømme 
fortsættelsen af hans jægeraktivitet. 
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6. Afbrydelse af slip - Diskvalifikation 

6.1 I det tilfælde, hvor deltageren skyder mod 
ikke godkendt vildt, skal han udelukkes fra 
konkurrencen.  

6.2 Dommeren kan afbryde afviklingen af slippet 
og udelukke deltageren, hvis hans opførsel er 
farlig for ham selv og for andre, samt hvis han 
ikke overholder de jagtetiske regler.  

6.3 Hvis jægeren skyder mod godkendt vildt, hvor 
hunden ikke har kontaktflush, kan jægeren 
maksimalt få 15 points for Vurdering af jægeren 
(7.2A-7.2C).  

7. Pointgivning 

7.1 Skydning - jægerens skydefærdighed 
(Maksimum 20 points)  

7.1.A På betingelse af, at hunden har haft 
kontaktflush og vildtet nedskydes med et enkelt 
skud og apporteres opnås der 10 point for hver 
situation.   

7.1.B På betingelse af, at hunden har haft 
kontaktflush og vildtet nedskydes med to skud og 
apporteres opnås der 5 point for hver situation  

7.1.C For hvert stykke vildt, som der skydes forbi 
med et enkelt eller to skud, fratrækkes pr. skud 5 
point  

7.1.D For hvert stykke vildt, som nedskydes 
(faldet dødt eller såret til jorden) og som ikke er 
samlet op, fratrækkes 10 point  

7.2 Vurdering af jægeren (Maksimum 40 point)  

7.2.A Jægermæssig adfærd (0, 5, eller 10), 
maksimum 10 point  

7.2.B Sikkerhed og dygtighed (0, 5, 10 eller 15), 
maksimum 15 point  

7.2.C Jagtetik og sportsånd (0, 5, 10 eller 15), 
maksimum 15 point  

7.3 Bedømmelse af hunden (Maksimum 50 point)  

7.3.A Vildtfinder-/revieringsevne og udnyttelse af 
vind (0, 5 eller 10) – 10 point. 

7.3.B Stil (0, 5 eller 10) – 10 point. 

7.3.C Udnyttelse af terræn indenfor skudhold (0, 
5 eller 10) – 10 point. 

7.3.D Steadyness (0, 5 eller 10) – 10 point. 

7.3.E Markeringsevne (0, 5 eller 10) – 10 point. 

7.4 Diskvalificerende fejl.  Ved diskvalificerende 
fejl stoppes ekvipagen og man er ude af prøven. 

7.5 Helhedsindtryk kan maksimalt opnås (0, 5, 10, 
15 eller 20) 20 point) 

8.0 Detailbeskrivelse af vurderingskriterier vedr. 
jægeren 

8.1 Ved jægermæssig adfærd (7.2A) forstår vi 
deltagerens adfærd m.h.t. overholdelse af 
jagtregler samt den måde, hvorpå han 
respekterer miljøet.  

• Deltageren skal hele tiden være i stand til 
at vurdere afstande fra veje og 
bebyggelser for på normal måde at kunne 
gennemføre jagtudøvelsen og i 
særdeleshed sine prøveslip. 

• Deltageren må være i besiddelse af en 
passende respektfølelse for andres 
ejendom, særligt i betragtning af, at 
jagtudøvelsen finder sted på tredjemands 
terræn. Deltagerens omhu for at undgå 
at forøve skader dels på andre, dels på sig 
selv, skal derfor tages med i 
bedømmelsen.  

• Med i bedømmelsen skal være forholdet 
mellem jægeren og hans hund og hans 
måde at føre den på. Reaktionerne på 
egne fejl og på fejl fra hunden skal 
ligeledes bedømmes.  

8.2 Ved sikkerhed og dygtighed (7.2B) forstår vi 
deltagerens overholdelse af sikkerhedsregler 
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under afviklingen af konkurrenceslippene, for at 
han ikke skal skade sig selv eller andre, samt hans 
samlede tekniske kundskaber med hensyn til 
slippets bedst mulige udfald. I særdeleshed skal 
følgende regler for optræden iagttages:  

• Man skal bedømme jægerens våben 
behandling i alle jagtens situationer. 

• Korrekt geværføring under afprøvningen 
må være lukket gevær, der bæres med 
piben op. Geværet knækkes før hunden 
sendes på apportering. Når geværet lades 
og lukkes, sker det sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt.  

• Jægerens evne til at placere sig, så han 
får den bedst mulige skudchance i 
forhold til dommer, makker, publikum og 
veje vurderes.  

• Det skal betragtes som en alvorlig fejl, 
hvis geværet holdes i skudstilling (d.v.s. 
piben peger ikke op), og endnu 
alvorligere, hvis fingeren er sat på 
aftrækkeren under slippets udførelse og 
før der opstår en skudsituation.   

 

8.3 Ved jagtetik og sportsånd (7.2.C) forstår vi 
jægerens opførsel til vildtet, sin hund og øvrige 
jagtdeltagere. I særdeleshed skal følgende regler 
for opførsel observeres:  

• Det skal betragtes som en fejl, hvis 
deltageren efter at have såret et stykke 
vildt opgiver sin eftersøgning for at 
nedlægge og opsamle de to krævede 
stykker og derefter opsamler det første 
sårede stykke vildt. 

• Man skal iagttage jægerens opførsel i 
forhold til dommeren, makkeren, 
organisatorerne og de øvrige deltagere. 

• Det skal betragtes som en alvorlig fejl at 
skyde mod vildt uden for skudvidde, eller 
hvis der afgives skud mod/over dommer, 
makker, publikum, veje eller bebyggelser. 

• Dommeren skal undersøge det 
opsamlede vildt for at sikre sig, at det 
ikke er skamskudt eller hunden har 
ødelagt det under apporteringen.  

 

9.0 Detailbeskrivelse af vurderingskriterier 
vedrørende (7.3) hunden 

9.1 Vildtfinder-/revieringsevne og udnyttelse af 
vind (7.3.A). For at dække terrænet skal løbere og 
fodfært til en vis grad ignoreres. Vedvarende 
trækken frem på fod er generende og ikke givtigt, 
og resultatet er ofte, at vildt bliver forbigået. 

Vindretningen har betydelig indflydelse på 
hundens måde at afsøge terrænet på. Ved 
modvindssøg bør hunden reviere fra side til side 
og tilgodese de partier, der giver chance for vildt. 

Et medvindssøg vil være ganske anderledes. 
Hunden vil her ofte søge frem og arbejde tilbage 
imod føreren.  

I et sidevindssøg vil hunden arbejde fra højre 
mod venstre eller omvendt fra venstre mod højre 
alt efter vindretningen i sidevindsøget. 

9.2 Hunden skal vise pågåenhed og mod og 
samtidig være livlig og let ført – kort sagt være 
stilfuld (7.3.B) og en fornøjelse at se på. 

Hundens skal vise initiativ og dens instinktive 
evner til at finde vildtet. Samtidig skal føreren 
demonstrere, at hunden er under kontrol 

9.3 Hunden skal udnytte terrænet (7.3.C) og søge 
indenfor skudhold og dækkende begge sider af 
skytten. Hunden skal selvstændigt eller med let 
føring søge mod de arealer, hvor det vil være 
naturligt at finde vildt. 

9.4 Steadyness (7.3.D) efter flushet er vigtigt og 
hunden skal stoppe spontant for vildt og skud, 
men hvis den flytter sig lidt for at kunne markere 
nedslaget, viser dette intelligens og skal 
bedømmes positivt. F.eks. i tæt skrub/krat, hvor 
hunden presser vildtet ud i det åbne terræn og 
derefter stopper. Hunden må først sendes på 
apportering ved dommerens signal. Den må ikke 
knaldapportere 
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9.5 Hunden skal tydeligt markerer (7.3.E) 
nedfaldsstedet for skudt vildt og ved apportering 
løbe lige ud og lige hjem med byttet. 

 

10. Diskvalificerende fejl 

Forbigået vildt i god vind, hårdmundethed, piben 
og halsgivning, knaldapportering, prelning, 
refusering af vand og bevidst fangning af uskadt 
vildt.  

11. Helhedsindtryk (7.5) 

En Spaniels primære opgave er at finde vildt og 
rejse dette indenfor skudhold.  

Førskudsarbejdet (søget) i dommerbedømmelsen 
vægtes højere end efterskudarbejdet 
(apportering). Det er dog klart, at 
apporteringerne skal hjem.  

En hund som viser fremragende førskudsarbejde, 
og mindre overbevisende efterskudsarbejde, skal 
altid belønnes med flere point end en hund med 
mindre overbevisende førskudsarbejde og 
fremragende efterskudsarbejde 

I helhedsindtrykket indgår også dommeren 
bedømmelse af det harmoniske forhold, som skal 
eksistere mellem jægeren og hans hund.  

Dommeren skal således have hele sin 
opmærksomhed henledt på det, som man kan 
definere som de tekniske normer, f.eks. 
samarbejdet mellem deltageren og hans hund, 
evnen til at vælge det bedste terræn for hurtigt 
at kunne lokalisere vildtet, opretholdelse af den 
største stilhed under slippet for at kunne nærme 
sig vildtet bedst muligt.  

I tilfælde, hvor et stykke vildt, der er svageligt 
eller som er blevet såret af en anden deltager, 
apporteres af hunden, gælder bedømmelsen kun 
hundens adfærd, og vildtet tælles ikke med i det 
nødvendige antal stykker vildt. Nævnte stykke 
vildt må ikke opbevares af deltageren, men skal 
overgives til terrænlederen 

Ud over disse normer, som man principielt kan 
betragte som vigtige for slippets afvikling, skal 
dommeren vurdere den anvendte teknik m.h.t. 
udnyttelse af terrænet, vejrliget, terrænets 
beskaffenhed samt den type vildt, som man 
forventer at møde 

 

12. Dommeren og bedømmelsen 

Dommeren skal under afprøvningen afholde sig 
fra at føre samtale med nogen, og han skal hele 
tiden sørge for at kunne se hunden. Ved 
apportering skal han placere sig således, at han 
kan observere hele forløbet.  

Det er vigtigt, at dommerne kun dømmer, hvad 
de ser og ikke lader sig påvirke af observationer 
fra tilskuere, prøveleder, skytter og/eller andre 
tilstedeværende.  

Det er vigtigt, at dommeren dømmer efter 
reglerne, og ikke efter sin personlige smag. 
Fortolkning af reglerne må aldrig ske i et omfang, 
at reglerne ikke længere overholdes.  

Dommerne skal placere hundene ud fra opnåede 
point. Såfremt 2 eller flere hunde har opnået lige 
antal point kan dommeren foretage en 
matchning, hvor hundene afprøves to ad gangen 
under dommerens bedømmelse. Der skydes ikke 
under matchningen.  

Matchning (run-off) bruges kun, hvis to eller flere 
hunde står fuldstændig lige i bedømmelsen. 
Dette betyder, at det udelukkende er run off som 
afgør hundenes indbyrdes placering.  

Der skydes ikke i en matchning/run-off. I run-off 
går fører med afladt gevær.   

Dette Deltager- og Bedømmelsesreglement er 
godkendt på Dansk Jagtspaniel Klub 
bestyrelsesmøde den xx. januar 2023.  
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Dansk Jagt Spaniel Klub Date: / / Cat. No

Assessment form judging of Hubertus Trials

Prøvested

Ekvipage
Førerens navn Hundens navn

Opnåelig 

point

Afgivet 

point
Bemærkninger

7.1 Skydning - skydefærdighed 7.1.A Flush, et skud og vellykket apportering 10

7.1.B Flush, to skud og vellykket apportering 5

7.1.C Forbiskydning (pr. skud) -5

7.1.D Vildt skudt og ikke apporteret -10

7.2 Jæger: 7.2.A Adfærd 10

7.2.B Sikkerhed / dygtighed 15

7.2.C Jagtetik / sportsånd 15

7.3 Hunden: 7.3.A Vildtfinder-/revieringsevne og udnyttelse af vind 10

7.3.B Stil 10

7.3.C Udnyttelse af terræn indenfor skudhold 10

7.3.D Steadyness 10

7.3.E Markeringsevne 10

7.4 Diskvalifecerende fejl 7.4 Hunden er diskvalificeret (sæt X)

7.5 Ekvipagen 7.5 Helhedsindtryk 20

TOTAL ANTAL POINT

Underskrift
Dommer Prøveleder

PLACERING 1 2 3 4

+


