Dansk Jagtspaniel Klub

Markprøvereglement

1. Formål
Markprøverne er avlsvejledende med det
overordnede formål at fastholde og udvikle den
høje jagtstandard hos FT Spaniels til gavn for
jægerne. Prøverne stambogsføres via klubbens
stambogsførende samarbejdspartnere.
Markprøverne afvikles som jagt uden brug af
kunstige momenter. Det er formålet at finde de
hunde, der ikke alene besidder de bedste jagt
egenskaber, men som også har nerver og
dressurbarhed til at fungere under jagtmæssigt
pressede situationer.
Markprøverne skal altid relatere sig til jagt,
hvilket betyder at afvikling og bedømmelse sker
med udgangspunkt i at prøven foregår som en
rigtig jagtsituation.
2. Organisation
Til hver markprøve er der udpeget en prøveleder,
der er ansvarlig for prøvens afvikling og
overholdelse at prøvereglerne. Prøvelederens
afgørelser kan ikke diskuteres på dagen.
Det tilstræbes at prøvelederen har mindst en
efterapportør, der kan eftersøge anskudt og ikke
fundet vildt.
3. Adfærdscodeks
Truende adfærd eller fysisk afstraffelse af hunde
må ikke finde sted, hverken før, under eller efter
afprøvning. Det er ikke tilladt nogen deltager at
bære hundesnor, kæp eller andre genstande i
hænderne under afprøvning.
Prøvelederen kan bortvise deltagere og
publikum, der overtræder gældende etiske
regler, skrevne som uskrevne, eller som
modarbejder DJSK´s eller samarbejdspartneres
interesser. Ligeledes kan hundeførere, som
opfører sig utilstedeligt overfor prøveledelse,
dommere, skytter, terrænværter eller øvrige
deltagere bortvises.
Bortvisningen vil af prøvelederen blive
indberettet til bestyrelsen.
Eventuelle indberetninger og klagesager kan efter
nærmere behandling i bestyrelsen medføre
advarsel, udelukkelse fra deltagelse på

markprøver eller direkte eksklusion af klubben
afhængigt af forseelsens omfang.

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.

4. Dommere
Til prøvens afvikling vil der være det fornødne
antal autoriserede markprøvedommere.
Dommerautorisationen er udstedt af DJSK’s
bestyrelse og kan ikke udfordres.
Udenlandske dommere til DJSK´s prøver vil altid
have panel A status i deres hjemland.
Dommerne dømmer efter det til enhver tid
gældende bedømmelsesreglement.
Dommernes bedømmelser og præmieringer er
endelige og kan ikke appelleres.
5. Skytterne
Der vil være 2-4 skytter på hver markprøve.
Bestyrelsen kan vælge at udbyde skyttepladserne
til salg eller invitere en eller flere skytter.
Dommeren har pligt til at instruere skytterne
inden prøvestart. Skytterne skal følge
dommernes anvisninger og i øvrigt afholde sig fra
at kommentere på prøvens afvikling og
bedømmelse, herunder at fortælle hundeførerne
hvor det skudte vildt ligger. Ligeledes er det
vigtigt at skytterne til enhver tid følger
hundeføreren på linje i terrænet og aldrig går
foran denne.

6. Hunde
Hunde, der er stambogsført hos en anerkendt
stambogsførende organisation, og hvor føreren
og ejeren har gyldigt medlemskab af DJSK, har ret
til at deltage på DJSK markprøver.
Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om
medlemskab i forbindelse med ”landskampe”.
Hunden skal være vaccineret i henhold til
gældende praksis.
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Følgende hunde kan ikke deltage i markprøver:
• Løbske tæver.
• Hanhunde, der mangler én eller begge
testikler.
• Hunde, der ejes af en i den tilmeldte
klasses fungerende prøveleder, skytte,
dommer eller dommeraspirant.
7. Tilmelding og gebyr
Bestyrelsen fastsætter reglerne for tilmelding og
gebyr. Prøverne annonceres i nyhedsmail eller på
klubbens hjemmeside.
Er hunden udtrukket til deltagelse i en markprøve
og hunden efterfølgende frameldes prøven, vil
der blive opkrævet/hævet et
administrationsgebyr, som fastsættes af
bestyrelsen. Afbud senere end 24 timer før
prøvens start medfører, at det fulde
tilmeldingsgebyr bliver opkrævet/hævet. Afbud
sker ved telefonisk henvendelse til prøveleder.
Såfremt man ønsker at tilmelde mere end en
hund til prøven, skal man ved tilmelding angive i
hvilken prioriteringsrækkefølge, hundene skal
udtrækkes.
Såfremt der er tilmeldt flere hunde til prøven end
der er plads til, vil ikke udtrukne hunde være på
en venteliste. Ved framelding af udtrukne hunde,
vil hunde på ventelisten automatisk blive
udtrukket til deltagelse i markprøven i den
rækkefølge de er oplistet på ventelisten.
Prøvelederen har ikke pligt til at ringe rundt til
førere med hunde udtrukket fra ventelisten, men
de enkelte må selv orientere sig om evt.
frameldinger på klubbens hjemmeside eller møde
op på dagen for at se om der eventuelt skulle
være afbud. Den ventelistedeltager med laveste
katalognummer, som er mødt op på prøven, vil få
tildelt startpladsen.
Såfremt intet andet er oplyst til prøvelederen
inden prøvens start, vil den ejer/fører, der er
anført i programmet, betragtes som værende
fører på prøven. Såfremt der under ejer/fører er

angivet to navne, betragtes sidstnævnte som
fører.
8. Aflysning/flytning/nyoprettelse af prøver
Bestyrelsen kan ændre eller aflyse en markprøve
eller en klasse, hvis der som minimum ikke er
følgende antal deltagere:
• 8 hunde på åben klasse
• 10 hunde på Vinder klasse
Aflyses en markprøve suspenderes
lodtrækningen og prøven bortfalder.
Flyttes prøven og gennemføres samme dag vil
den tidligere foretagne lodning fortsat være
gældende.
Bestyrelsen kan vælge at supplere det allerede
offentliggjorte markprøveprogram med
yderligere prøver i løbet af sæsonen. Sker dette,
vil nye prøver blive annonceret på hjemmesiden
eller i nyhedsmail, og der kan blive fastsat en
kortere tilmeldingsfrist end sædvanligvis
gældende.
9. Startrækkefølge
Startrækkefølgen i den enkelte markprøve
afgøres ved lodtrækning mellem de udtrukne
hunde. Hunde med ulige numre starter 1. slip ved
den dommer, der er til højre i linjen.
10. Afprøvning
Prøven afvikles som jagt i relevant spanielterræn.
Alle markprøver afvikles som udgangspunkt som
parsøgsprøver. Såfremt terrænet ikke tillader
parsøgsprøver, vil enkeltsøgsprøver kunne
forekomme.
I begge klasser skal hunde afprøves i to slip.
Dommeren kan efter eget skøn afprøve hunden i
flere slip. Dog kan hunden kun kaldes ind i et 3.
slip, såfremt den mangler situationer (flush,
apportering) eller 3. slip er en matchning. Hvis
flere hunde kaldes ind til et 3. slip, sker dette i
katalog-nummerorden.
Hvis hunden begår diskvalificerende fejl, kobles
hunden og afprøves ikke yderligere.
Hunde, som ikke er under afprøvning, skal altid
føres koblet.
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Når prøven er begyndt eller senest på det
tidspunkt, der fremgår af markprøveprogrammet,
kan der ikke længere skiftes fører.

13. Raceinddeling
Hundene kan konkurrere i følgende
gruppeinddelinger:
•
•
•

11. Klasseinddeling
Åben klasse:
Adgang til deltagelse i ’Åben klasse’ markprøve
forudsætter, at hunden har bestået en ’Åben
klasse -Working Test’ eller som minimum har
opnået ’bestået’ i ’Åben klasse’ i Klubben for FT
Spaniels eller Jaktspanielklubben, Sverige (JSK).
Når hunden har opnået to vinderplaceringer i
’Åben klasse’ eller har været stillet i
’Vinderklasse’, er den ikke længere berettiget til
at stille i ’Åben klasse’
Vinderklasse:
Adgang til deltagelse i ’Vinderklasse’ forudsætter,
at hunden som minimum har en vinderplacering i
’Åben klasse’ i regi DJSK, JSK, Sverige eller i
Klubben for FT Spaniels.
Kvalifikation gennem udenlandske markprøver
kan kun ske ved godkendelse af DJSK´s
bestyrelse. Der kan kræves dokumentation for
kvalificerende resultater.

Alle varianter (A.V.): Alle spanielvarianter
(Cocker og Springer).
Cocker: Kun Cocker Spaniels
Springer: Kun Springer Spaniels

14. Mesterskabsprøve
Afholdes som vinderklasse sidst på
markprøvesæsonen.
Kvalificeret til mesterskaberne er de hunde med
bedste placeringer i løbet af sæsonen.
Kvalifikationskravene fastsættes af bestyrelsen
hvert år afhængigt af terrænmuligheder og
ønsker til omfang af arrangementet.
Udover resultater i DJSK er resultater opnået i
regi JSK, Sverige kvalificerende til
mesterskabsprøven, forudsat at fører og ejer er
gyldigt medlem af DJSK.
Mesterskabsprøverne afholdes efter tilsvarende
regler som er gældende i parsøgsprøver.

I ’Vinderklasse’ stilles der skærpede krav til den
gennemtrænede hund om format, rutine,
effektivitet og lydighed.

Udenlandskejede eller i udlandet indkøbte hunde
kan kvalificere sig på DJSK´s arrangerede
markprøver på lige fod med danskejede hunde.
Kvalifikation gennem udenlandske markprøver,
kan kun ske ved godkendelse af DJSK´s
bestyrelse. Der kan kræves dokumentation for
kvalificerende resultater.

’Åben klasse’ skal netop adskille sig fra
’Vinderklasse’ ved, at der dømmes efter den
passus i reglerne der siger, at der kræves den for
praktisk jagt, nødvendige effektivitet og lydighed.
Dette hensyn skal afspejle sig i bedømmelsen og i
antal vildt, der fældes over hunden samt i
apporteringernes sværhedsgrad.

15. Præmiering
Hunde, der viser tilstrækkelig kvalitet, kan
placeres som 1. - 2. - 3. eller 4. vinder.
Såfremt, der er hunde i ’Åben klasse’, der opnår
præmiering, vil bedst placerede hund altid opnå
en 1. vinder som bedste hund. Og dernæst i
faldende orden.

12. Antal hunde
Der kan deltage max 20 hunde pr. klasse.
Parsøgsprøver dog max 32 hunde. Undtaget
herfor er Markprøvemesterskabet, hvor antallet
af hunde kan være større.

I vinderklasse kan der godt præmieres lavere end
1. vinder, hvis kvaliteten af hunden ikke er til 1.
vinder.
For både ’Åben klasse’ og ’Vinderklasse’ gælder
at hunde, der viser tilstrækkelig kvalitet, men
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som ikke har opnået vinderplacering, kan
præmieres med ’bestået’.
Hunde hvor, der ikke har været fældet vildt, kan
ikke præmieres. Hunde, der ikke har været
afprøvet i to slip, kan ikke præmieres.
16. Stambogsføring
Alle markprøveresultater arkiveres i klubbens
resultatliste.
Titler registreres ved stambogsførende
organisationer i henhold til de enhver tid
gældende samarbejdsaftaler på egen
foranledning og ansvar.
17. Titler
En hund, der har opnået to gange 1. vinder i
vinderklasse under mindst to forskellige
dommere eller vinder mesterskabsprøven én
gang, tildeles titlen Dansk Field Trial Champion
(DK FTCH.) For at opnå titlen DK FTCH, skal
hunden have gennemført en
vandapporteringsprøve, svarende til
sværhedsgraden ved en Working Test.

---Dette Markprøvereglement er godkendt på Dansk
Jagtspaniel Klub’s stiftende generalforsamling
den 16. januar 2021.
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