Dansk Jagtspaniel Klub

Reglement Working test
Vinder klasse

§ 1 Formål

§ 5 Ret til at deltage

Working test er en mulighed for at afprøve
hundenes evner og anlæg ved brug af kunstige
momenter. Working test har til hensigt at øge
interessen for træning og jagt med spaniels.

Hunde, der er stambogsført hos en af DJSK
anerkendt stambogsførende organisation, og
hvor føreren og ejeren har gyldigt medlemskab af
DJSK, har ret til at deltage på DJSK’s Working test.
Stambogen skal på forlangende fremlægges for
klubben, for vurdering af om kravet for deltagelse
er opfyldt. Bestyrelsen vil kunne dispensere fra
kravet om medlemskab i forbindelse med
”Landskampe”. Hunden skal være vaccineret i
henhold til gældende praksis.

Working test er en forberedelse til markprøverne
og som udgangspunkt en aktivitet udenfor jagtog markprøvesæsonen og kan ikke
stambogsføres, men er adgangsgivende for at
deltage i åbenklasse markprøve.

§ 2 Organisation
Working tests arrangeres af Dansk Jagtspaniel
Klub. Til hver working test er der udpeget en
prøveleder, der er ansvarlig for testens afvikling
og at Working test reglerne overholdes.
Prøvelederens afgørelser kan ikke diskuteres på
dagen. Prøvelederen kan bortvise deltagere og
tilskuere, der overtræder gældende ordensregler.
Eventuelle klager over en prøves afvikling skal ske
såvel mundtligt til prøvelederen på dagen som
skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde
senest 8 dage efter prøvens afvikling.
Overskridelse af denne tidsfrist medfører, at
bestyrelsen kan vælge at se bort fra klagen.

§ 6 Følgende hunde kan ikke deltage
Løbske tæver. Hanhunde, der mangler én eller
begge testikler. Hunde, der tilhører en i den
tilmeldte klasse fungerende prøveleder, skytte,
dommer eller dommeraspirant.

§ 7 Tilmelding og gebyr
Bestyrelsen fastsætter tilmeldingsfrist og gebyr.
Der tilmeldes via klubbens hjemmeside, og
tilmeldingen er kun gyldig, hvis tilmelding og
gebyr modtages inden fristens udløb. Gebyret
tilbagebetales kun, hvis testen aflyses, eller hvis
der meldes afbud pga. løbetid eller
dyrlægeattesteret sygdom.

§ 3 Dommere
DJSK udpeger det fornødne antal dommere, der
kan være godkendte licenstrænere eller
anerkendte panel A/B dommere. Dommeren
dømmer efter regler fastsat af DJSK. Dommernes
bedømmelser og præmieringer er endelige og
kan ikke appelleres.

§ 8 Aflysning
Bestyrelsen forbeholdes ret til at aflyse en
Working test, hvis der til den pågældende test er
tilmeldt færre end 8 hunde.

§ 9 Startrækkefølge
§ 4 Officials
De for testens afholdelse nødvendige hjælpere
udpeges af prøvelederen.

Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning
mellem de rettidigt modtagne tilmeldinger. Ikke
udtrukne tilmeldte får gebyret refunderet.
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§ 10 Afprøvning
Working test afvikles i et terræn med passende
og overskuelig vegetation. Hundene afprøves pareller enkeltvis afhængig af terrænets muligheder.
Følgende momenter skal indgå i en Working test:
•
•
•
•
•

Søg
Markeringsskud i forbindelse med flush
og apportering.
Flush (levende fugl)
Dirigering enten med terrænskifte
og/eller distraktion
Apportering på vand

Én af apporteringerne skal være med koldt vildt.
Der anvendes friskt fuglevildt, kaniner/harer og
dummyer som apporteringsemner, og alle
apporteringer skal falde indenfor normalt
skudhold. De til testen anvendte duer skal
behandles med den fornødne respekt og efter de
gældende regler i dyreværnsloven.
Hunden føres som hovedregel afkoblet under
hele afprøvningen. Laveste startnummer til

apporteringer, fasthed og respekt for
distraktioner og afleveringer til hånd.

Der stilles i denne klasse skærpede krav til
hundens format, rutine, effektivitet
og lydighed.
§ 13 Præmieringer
Hvis kvaliteten har været høj nok, kan dommeren
efter frit skøn placere hundene i den enkelte
klasse som 1. - 2. – 3 eller 4. vinder. Derudover
kan de hunde, der har vist tilfredsstillende
arbejde, tildeles et “bestået”.
Når prøven er afsluttet, får hver prøvedeltager
udleveret et bedømmelsesskema, hvoraf fremgår
dommerens bedømmelse af prøven (bilag 1).
Dommeren gennemgår om ønsket skemaet med
prøvedeltager.

§ 14 Diskvalificerende fejl

højre, såfremt det er parsøg.

Hårdmundethed, piben og halsgivning.
Knaldapportering, prelning og refusering af vand
er diskvalificerende fejl.

Der kan anvendes hjælpemidler til brug ved
afvikling af prøven, herunder dummy launchere
m.v.

§ 15 Væsentlige fejl

§ 11 Udformning samt afvikling

Finder ikke vildt, revierer dårligt, dårlig
udnyttelse af terræn, stopper ikke for
udkast/lettende genstand eller vildt eller skud,
støjende føring og dårlig kontrol bliver betragtet
som væsentlige fejl.

Hunden afprøves med hovedvægt på det korte,
energiske spanielsøg

§ 16 Fortrin
§ 12 Bedømmelse
Working test vinderklasse dømmes af én eller to
dommer afhængig af om den gennemføres som
enkelt eller parsøg. Hovedvægten i bedømmelsen
lægges på det korte, energiske søg, fart stil og
søgemønster. Det betragtes som et ekstra plus,
hvis hundene bliver ført med god kontakt og små
midler. Der lægges vægt på hurtige og præcise

Naturlige evner, næse, pågåenhed,
markeringsevne, stil, kontrol, let føring,
apportering og aflevering giver et fortrin i
bedømmelsen.
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§ 17 Klasseinddeling

Deltage kan alle hunde, der er præmieret i
Working test åbenklasse eller er præmieret på
markprøve.

§ 18 Antal hunde
Der kan max. afprøves 20 hunde. Max. antal
tilmeldte hunde vil fremgå ved annonceringen og
afhænge af lokale forhold.

§ 19 Raceinddeling
Der kan arrangeres Working tests for følgende
grupper: Alle varianter (A.V.), Springer og Cocker.

Vedtaget af bestyrelsen 1. marts 2022
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Bilag 1
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