
 

Reglement for   
DJ Grundfærdighedstest 1 
 

Testens formål er: 

• at sikre forståelse for og kendskab til indlæring på hundens præmisser. 

• at sikre, at der tages størst muligt hensyn til hundens mentale og fysiologiske udvikling ifm. 

indlæring og uddannelse af hunden. 

• at understøtte det frivillige arbejde med jagthundene i jagtforeningerne under Danmarks 

Jægerforbund (DJ). 

• at støtte og motivere DJ’s frivillige jagthundeinstruktører og trænere i jagtforeningerne. 

• at fremme et gennemgående højt niveau for grunduddannelsen af jagthunde. 

Regler og afvikling 

1. De generelle bestemmelser for tests og prøver i Danmarks Jægerforbund er overordnet gældende 

for denne test. De generelle bestemmelser kan læses på www.jaegerforbundet.dk under fanen 

’HUND’. 

Prøveleder og bedømmer 

2. Begge opgaver kan varetages af uddannede og/eller efteruddannede jagthundeinstruktører (efter 

2017). Man må ikke bedømme kursister fra egne træningshold (inhabilitet).  

 

Afvikling af test 

3. Terræn 

- et hvilket som helst terræn, som en jagtforening eller deltager har brugsretten til. Græs, skov 

eller andet velegnet terræn (max. 15 cm højt). Hund og fører skal være synlige under hele testen. 

Vejret har ingen betydning. 

 

4. Varighed 

- ekvipagen udfører de grundfærdigheder, som er bestemt for testen. Testen sker i bevægelse og i 

et flow, hvor dommeren vurderer, hvornår testen er overstået. Dog maksimalt 10 minutter. 

 

5. Færdigheder, der testes 

- sit/dæk (ingen tidskrav) 

- på plads (hunden, der er ’fri’, kaldes ind på plads ved siden af eller foran føreren) 

- indkald (15 – 20 meter, hvor hunden kan holdes af en for hunden ukendt person) 

- lineføring (45 meter (15,15,15) med to knæk på min. 90 grader hhv. højre og venstre)   

   Lineføring skal foregå på en sådan måde, at hunden ikke trækker. 

 

6. Hund og fører- vilkår 

- hunden må gerne berøres (aes) under testen. 

- det er tilladt at bruge berøring, klikker, godbidder, bolde m.v. som forstærkning og belønning. 

- der må bruges verbale og nonverbale signaler/kommandoer. 

- det er tilladt for føreren at henvende sig til bedømmeren med afklarende spørgsmål under  

  testen. Dette sikrer, at testens krav og indhold forstås, og at føreren får en positiv oplevelse med  

  test og prøver generelt. 
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- Alle hunde med begrænsende handicaps som f.eks. kastration, manglende testikel o.a. lignende  

  kan deltage. Løbske tæver kan ligeledes deltage dog starter disse sidst, og de må ikke møde på 

  terrænet, før alle andre hunde er testet. 

 

7. Bedømmelsen 

- man dømmes enten bestået eller ikke bestået. 

- hund og fører skal have et synligt godt og tillidsfuldt samarbejde. Dvs. at både hund og fører  

  udviser arbejdsglæde for hinanden under testen. 

- hund og fører skal kunne gennemføre grundfærdigheden ud fra kriteriet 4 ud af 5. Dvs., at hvis     

  hund og fører misser en grundfærdighed i første forsøg kan testen omstartes, hvis dette er til     

  hundens fordel. Dog max 3 gange.  

- hårdhændethed og fysisk afstraffelse af hunden er uacceptabelt, og medfører en øjeblikkelig  

  bortvisning. 

 

8. Antal deltagere pr. test 

- Intet minimum, dog max 30. 

Tilmelding 

9. Alle medlemmer af DJ uanset hundens race (inkl. blandinger) kan deltage. Tilmelding sker direkte 

til jagtforeningen via jagtforeningens normale kommunikationskanaler. 

Præmiering 

10. Bevis udstedes, hvis man dømmes bestået. 
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