Formål
Konkurrencen er ikke en officiel apporteringsprøve og er alene en konkurrence, hvor
formålet er, at det skal være sjovt at være med, og at vi gennem en anderledes
konkurrence kan fremme interesse og forståelsen for betydningen af en egnet
apporterende jagthund, samt at højne forståelsen for bredden af jagthunde i Danmarks
Jægerforbund.
Generelle bestemmelser
Konkurrencen dømmes af to dommere udpeget af Danmarks Jægerforbund. Der dømmes
efter nedenstående regler.
Der er adgang til konkurrencen for medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Følgende
betingelser skal være overholdt:
•

•

•

For skader forvoldt af hunde har ejeren/føreren ansvar i henhold til den
almindelige lovgivning. Hunde, der deltager i konkurrencen, skal derfor være
behørigt ansvarsforsikrede.
Hunden skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccinationen skal
være foretaget senest 14 dage før konkurrencen. For hunde op til 24 måneder
gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder det, at
vaccinationen højst må være 4 år gammel. Dokumentation for vaccinationen skal
medbringes
Løbske tæver og drægtige tæver efter 5 uge kan ikke deltage på konkurrencen,
ligesom tæver med hvalpe under 8 uger udelukkes.

Konkurrencen
Konkurrencen omfatter er delt i 2 elementer. Den første er en apportering af 3
dummyer. Den anden er en scurry bane hvor 2 dummyer skal hentes på tid.

På første bane apporteres til 3 hjørner fra midten af arenaen, som er tydelig markeret.
Hvert hjørne har hver sit terræn som kan består af henholdsvis:
Vand – kvas / grantræer – spring
De 3 apporteringer bliver markeret med 5 sekunders mellemrum. Det er deltagerens
egen beslutning hvilken rækkefølge dummyer bliver apporteret i, ligesom det er
deltagerens egen beslutning hvilken af dummyer der hentes først. Hunden må sendes når
den 3. dummy er markeret. (ramt overfladen af arenaen)
På scurrybanen vil der være forskellige forhindringer som hunden skal forcere inden den
på tid, apporterer de 2 apporteringsemner, rækkefølgen er fri.
Dummy skal afleveres til hånd, indenfor den tydelig markerede cirkel i midten af
arenaen. Hundeføreren må ikke træde udenfor cirklen under konkurrencen. Ud over
deltageren og hans/hendes hund, vil der i af arenaen være 2 dommere.

Der må max bruges 7 min til at få alle dummyer bragt
hjem til cirklen i midten af arenaen. Konkurrencen
stoppes efter 7 min og manglende dummyer dømmes
med et nul efter nedenstående bedømmelse.
Bedømmelse
Der gives point fra dommere efter nedenstående skala. Hver apportering bedømmes
individuelt. Ved pointlighed afgør dommerne på baggrund af hundens dagspræstation
placeringsrækkefølgen.
Karakteren 5: gives den hund der selvstændig løser opgaven, og bringer dummyen hjem
uden tab, og aflevere til hånd inden for den markerede cirkel.
Karakteren 4: gives til den hund der løser opgaven med mindre hjælp fra hundeføreren
og som bringer dummyen hjem uden tab og aflevere til hånd indenfor den markerede
cirkel.
Karakteren 3: gives til den hund som løser opgaven med hjælp fra hundeføreren og som
bringer dummyen hjem uden tab og aflevere til hånd indenfor den markerede cirkel.
Karakteren 2: gives til den hund, som ikke uden hjælp fra hundeføreren, kunne have
løst opgaven eller som taber dummyen på vej hjem til hundeføreren men får afleveret
til hånd.
Karakteren 1: gives til den hund som ikke uden stor hjælp fra hundeføreren kunne have
løst opgaven, eller som gentagne gange taber dummyen på vej hjem til hundeføreren
men får afleveret til hånd.
Karakteren 0: gives til den hund der ikke får afleveret dummy til hånd eller som bliver
stoppet efter 7 min.
Der vil blive taget tid på udførelsen af konkurrencen fra det øjeblik den sidste dummy
markeres/rammer arenaen til sidste dummy er afleveret til hånd. Der gives 5 point for
hurtigste tid, 4 point til anden hurtigste tid, 3 point til tredje hurtigste tid, 2 point til
fjerde hurtigste tid og slutteligt 1 point til 5 hurtigste tid.
Afslutning
Det skal være sjovt at være med og selvom der er fine præmier til vinderen, opfordrer
vi alle til at møde op med højt humør deltage med udgangspunkt i formålet.
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