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•

Ett Markprov är ett arrangemang som har till uppgift att bedöma jakthundars arbete under
avskjutning av vilt. Provet avhålles som en kvalitetsbedömning av den enskilda hunden
och som konkurrenter.

•

Alla Markprov skall avhållas efter dessa regler.

•

Markprovssäsongen följer jaktåret och de jakttider som gäller för aktuella viltslag inkl.
eventuella dispenser.

Kapitel 1 Markprovens ändamål
§1
St 1 Att främja intresset för jakt med retrievern som vid god lydnad och handling
dokumenterar värdet av en effektiv apportör.
St 2 Att finna de hundar som har nödvändiga temperaments- och jaktliga egenskaper för
vägledning i avelsarbetet.
St 3 Att medverka till ökad respekt för retrievern som apporterande jakthund och samtidigt
bidra till hög jaktkultur och god jaktetik i Sverige.
St 4 Att aktivt medverka till att uppfylla jaktlagens bestämmelser för användning av hund
avsedd för apportering vid fågel och småviltsjakt.
Kapitel 2 Provformer och klassindelning
§2
St 1 Jaktretrieverklubbens Markprov är apporteringsprov och skall anordnas och genomföras
så att de i mesta möjliga grad liknar en jaktdag men samtidigt tillgodoser möjligheten att
bedöma hundarna.
§3
St 1 Markproven avhålls under följande former; Kvalificerande Markprov, Internationella
Markprov samt Icke kvalificerande Markprov. Kvalificerande Markprov och Internationella
Markprov är officiella men Icke kvalificerande Markprov är inofficiella.
St 2 Kvalificerande Markprov indelas i Öppen klass och Vinnarklass samt ett årligt
Markprovsmästerskap.
St 3 Internationellt Markprov avhålls som vinnarklass och i överensstämmelse med
internationella regler.
St 4 Inofficiella Markprov avhålls efter samma riktlinjer och regler som officiella om inget
annat meddelas.

§4

St 1 Markprov bör i överenstämmelse med de enskilda klasserna innehålla moment som, där
så är möjligt, prövar hundarnas naturliga viltfinnande egenskaper, arbete i vatten och i
varierande terrängtyper.
Hundarnas markeringsförmåga, uthållighet, stil och spontanitet i apportering av vilt,
viltbehandling och avlämningar samt förmågan och viljan till samarbete med föraren skall
beaktas.
§5
St 1 Premieringar och placeringar på Kvalificerande Markprov stambokförs. Resultat erhållna
på Icke kvalificerande Markprov kan inte stambokföras eller på annat sätt användas officiellt.
St 2 Premieringar och placeringar på Internationella Markprov stambokförs och ger grund för
Internationellt Field Trial Championat.
St 3 Ansökan om tilldelning av Cacit (Certifikat för att nå Internationellt Field Trial
Championat) skall tillställas utställande organisation inom fastställd tidsfrist.
St 4 För närvarande anordnas inga Internationella Markprov och inga avtal med DKK/SKK
eller andra om påförande av titlar finns.
Kapitel 3 Administrativa bestämmelser
§6
St 1 Antalet Kvalificerande Markprov fastställs och administreras årligen av Jaktretrieverklubbens
markprovsutskott (MU) efter godkännande av styrelsen.
§7
St1 Jaktretrieverklubbens markprovsutskott ( MU) administrerar och tolkar det av styrelsen
fastställda reglementet.
St 2 Markprovens administration och ekonomi tillvaratas av MU efter rutiner och regler
fastställda av styrelsen.
Kapitel 4 Utgångsförutsättningar
§8
St 1 Deltagande hunds ägare och förare skall vara medlem i Jaktretrieverklubben
St 2 Svenskägda hundar skall vara stambokförda i en av Jaktretrieverklubben godkänd
organisation.
St 3 Utländska hundar skall vara registrerade och stambokförda i en av Jaktretrieverklubben
godkänd organisation.
St 4 Kvalifikation till de enskilda klasserna skall ske på prov arrangerade av Jaktretrieverklubben
eller annan godkänd organisation.

St 5 Hund som har minst en 1-vinnare på Novice Stake i GB kan starta direkt i vinnarklass.
§9

St 1 För att delta på prov skall hunden vara vaccinerade mot valpsjuka och parvo.
Om hunden inte i förväg är vaccinerad skall en vaccination vara genomförd senast 14 dagar
före provdagen och vaccination får inte vara mer än 2 år gammal. Dokumentation av
vaccineringen skall kunna uppvisas på begäran.
St 2 Löptik får inte delta och får inte medföras på provområdet.
St 3 Hund som visar tecken på sjukdom, skada, hälta eller annan fysisk defekt kan av
domaren avvisas från provet.
St 4 Kryptochid hund kan delta.
§ 10
St 1 Provledare kan inte vara ägare eller förare av hund på de prov man tjänstgör vid.
Domare och officiella funktionärer får inte vara förare av hund i den klass man tjänstgör.
St 2 En aggressiv hund skall av domaren anmälas till markprovutskottet (MU)
En hund som av två skilda paneldomare vid två händelser är skriftligt anmäld för aggressivitet
skall uteslutas från vidare deltagande på klubbens arrangemang.
St 3 En hund kan normalt endast delta i en klass samma dag. Hund kan dock anmälas till en
klass man inte är kvalificerad till vid anmälningstidens utgång men om den inte kvalificerar
sig före provdagen är anmälningsavgiften förbrukad.
St 4 En hund som deltagit i vinnarklass kan därefter inte delta i Öppen klass.
St 5 Antalet deltagande hundar kan begränsas om MU finner det nödvändigt med hänsyn till
en försvarbar möjlighet att genomföra provet. Val bland anmälda hundar sker genom lottning.
St 6 Om mindre än sex hundar anmälts i Öppen klass eller mindre än tio hundar anmälts till
Vinnarklass skall provet avlysas om inte dispens ges av MU.
Kapitel 5 Anmälning och betalning
§ 11
St 1 Anmälningstider för Kvalificerande Markprov fastställs av markprovutskottet (MU) och
annonseras på klubbens hemsida.
St 2 Anmälan till prov görs också över klubbens hemsida. Gällande anmälningsavgift
insättes på klubbens Bankgirokonto.
§ 12
St 1 Vakant i avvaktan på nytt betalningssystem
St 2 Anmälningsavgiften återbetalas;
a/ - om provet/klassen ställs in eller inte kan genomföras på ett försvarligt sätt.
b/- för löptik samt dokumenterad sjukdom hos hund eller förare i det fall återbud lämnas till
provledaren senast dagen före provet.
c/ - till reserver som kallas in men som har förhinder.

d/ - i Öppen klass om orsaken är att premieringen uppnåtts vid tidigare prov.
St 3 Är man anmäld och kallad kan återbetalning ske endast om det finns stöd i någon av
punkterna a - d ovan.
Kapitel 6 Klasser, utgångskrav, bedömning och premiering.
§ 13
St 1 Kvalificerande Markprov Öppen klass: För att delta i Öppen klass skall hunden vara
minst 12 månader gammal, vara Godkänd på apporteringsprov samt ha minst en Utmärkelse i
Öppen klass på Officiellt Workingtest.
Bedömningen sker som en kvalitetsbedömning av den enskilda hundens jaktegenskaper.
Om det är möjligt skall hundarna prövas hos alla tjänstgörande domare.
Premieringen är Utmärkelse eller ingen premiering
Domarna i Öppen klass skall utgöras av minst en domare Panel A.
St 2 Kvalificerande Markprov Vinnarklass: För att delta i Vinnarklass skall hunden inneha
minst en Utmärkelse i Öppen klass Markprov.
Bedömningen görs som en konkurrensbedömning. Premieringarna 1:e-, 2:e-, 3:e, 4:e-vinnare
om kvaliteten är hög nog.
1:e-vinnare kan endast tilldelas om hundens prestation gör den värdig till titeln Svenskt Field
Trial Champion. Bäst placerade hund kan i en del fall vara 2:e – 3:e eller 4:e vinnare eller
ingen vinnarplacerad alls. Därutöver kan Utmärkelse tilldelas hundar som genomför provet
tillfredställande.
I vinnarklass skall bedömningen göras av minst två domare Panel A.
§ 14
Markprovsmästerskap
St 1 Jaktretrieverklubben avhåller årligen ett markprovsmästerskap som bedöms som en
vinnarklass.
St 2 För att delta krävs att den anmälda hunden – sedan senaste mästerskapet - har uppnått
a/ Vunnit senaste års mästerskap
b/ Minst en 1-vinnare i vinnarklass
c/ Det krav för kvalifikation som Jaktretrieverklubben fastställt för innevarande år och som
kungjorts på hemsidan.
d/ Vid för många anmälda sker lottning bland de hundar som kvalificerat sig enligt St 2 c.
dvs hundar som kvalificerat sig i enlighet med St 2 a och b har förtur.
St 3 Placeringarna 1:e-, 2:e-, 3:e, 4:e-vinnare om kvaliteten är hög nog.
En 1-vinnare får titeln Markprovsmästare innevarande år samt uppnår titeln Svensk Field
Trial Champion under förutsättning att mästerskapet genomförs som ett två-dagars prov.
Därutöver kan Utmärkelse tilldelas hundar som genomför provet tillfredställande.
St 5 Domarna på mästerskapet skall alla vara domare Panel A.

Internationellt markprov
St 1 När ett Internationellt Markprov genomförs görs anmälan på samma sätt som till
Kvalificerande Markprov vinnarklass.

St 2 Utländska hundar anmäls i överenstämmelse med de internationella regler.

Kapitel 7 Provens genomförande
§ 16
St 1 Om vilt, dött eller levande, varit berört av människa får det inte det inte användas för att
pröva hundarna på markprov.
St 2 Provledaren är Jaktretrieverklubbens representant på provet och är ansvarig för provets
innehåll och genomförande och att det är i överensstämmelse med detta reglemente och
tillhörande appendix.
St 3 Den enskilda klassens genomförande och premiering sker på domarnas ansvar gentemot
Jaktretrieverklubben.
St 4 Domaren/domarna är ytterst ansvariga för provets genomförande i den enskilda klassen.
En domares avgörande är slutgiltigt och kan inte överklagas.
St 5 Alla andra förhållande rörande arrangemangets genomförande är provledarens ansvar.
St 6 Om deltagare motsätter sig en domares eller provledares besked eller uppför sig grovt
oansvarigt, kan domaren och/eller provledaren avvisa deltagaren. När så sker skall domaren,
eller i förekommande fall provledaren, insända anmälan till MU som underrättar styrelsen.
Styrelsen har att fatta beslut om frågans vidare behandling.
St 7 All otillbörlig kritik av en bedömning, nedsättande yttringar om en tjänstgörande domare,
provledare eller terräng som används såväl som ohövlig ton eller annan överträdelse av det
här reglementet kan medföra att rätten att bli premierad bortfaller och att man kan avvisas från
provet. Beslut om detta tas direkt på plats av provledare eller domare som därefter skall lämna
redogörelse till Jaktretrieverklubbens styrelse för vidare behandling.
Det är heller inte tillåtet att på offentligt tillgängliga webbplatser och sociala medier på
Internet uttala sig nedsättande om domare och öppet kritisera en domares bedömning.
§ 17
St 1 Hundförare skall få tilldelat en nummerlapp, som skall bäras synligt så länge
bedömningen pågår. Lottning av startordning sker genom MU: s försorg. Startnummer och
samlingstid meddelas på klubbens webbplats omedelbart efter anmälningstidens utgång.
St 2 Deltagare som inte är på plats när hans startnummer kallas in kan inte förvänta sig
komma till bedömning.
St 3 Bestraffning av hund får inte ske under prövningen eller på provområdet.
St 4 Hund som inte är under bedömning skall hållas kopplad.
´
§ 18
St 1 För skador som vållas av hunden har hundförare ansvar i förhållande till gällande lagar.

St 2 För skador på hunden, och/eller hundförare, har den skadevållande ansvar i förhållande
till gällande lagar.
Kapitel 8 Regler för att uppnå championat
§ 19
St 1 Svensk Field Trial Championat (SE FTCH) tilldelas retriever som uppnått två 1-vinnare
på Kvalificerande Markprov vinnarklass och under minst fyra olika domare.
Vinnaren av mästerskapet tilldelas också titeln SE FTCH under förutsättning att mästerskapet
hålles som ett två-dagars prov och 1-vinnare utses.
St 2 Internationellt Field Trial Championat (INT FTCH) tilldelas retriever som
a/ Har uppnått Field Trial Championat i hemlandet samt
b/ Har uppnått två 1-vinnareplaceringar på Internationellt Markprov varav minst en i annat
land erkänt av Jaktretrieverklubben.
Kapitel 9 Klagomål och protester.
§ 20
St 1 Klagomål och protester rörande provet eller domarbeslut skall lämnas till provledaren,
eller undantagsvis tjänstgörande domare, innan provet är avslutat eller senast i anslutning till
prísutdelningen samma dag.
St 2 Om förhållandet inte kan klaras upp på stället i samråd mellan parterna kan den klagande
insända en skriftlig anmälan inom en vecka till Jaktretrieverklubbens styrelse.
St 3 Vid behandling i styrelsen av ett klagomål skall den klagande ges möjlighet att skriftligt
få uttala sig innan frågan slutligt avgörs.
St 4 Inget klagomål kan avvisas på grund av fel i hanteringen.
St 5 Beträffande sanktionsmöjligheter hänvisas till Jaktretrieverklubbens stadgar.
Kapitel 10 Domar- och provvägledning
§ 21
St 1 Domare till Markprov utses av markprovsutskottet (MU)
St 2 Domare på ett Markprov får inte samtidigt vara skytt på provet.
St 3 En domare får inte döma egen hund eller hund ägd eller förd av någon i det egna
hushållet med mindre än att den enskilda klassen döms tillsammans med en domare utanför
hushållet.
St 4 Föraren får inte bära ”walkingstick”, piska eller liknande så länge hunden är under
bedömning. Vid bedömning tas hänsyn till hundens uppförande och temperament. En tryckt
och/eller aggressiv hund kan inte bedömas.
St 5 Hund som är under prövning får inte bära halsband eller föras i lina med undantag för det
fall domaren ge besked att sätta koppel på hunden. När kopplet har tagits av hunden så får
föraren inte bära detta synligt under provets gång.

St 6 Om hund inte uppvisar de basala kraven för jaktliga bruksegenskaper för retrievers kan
hunden inte premieras.
St 7 Hund skall uteslutas från vidare prövning om den begår ett diskvalificerande fel.
Domare kan också utesluta de hundar som begår allvarliga fel från vidare prövning.
Om en hund utesluts för vidare deltagande på grund av ”hård mun” så skall föraren ges
möjlighet att undersöka viltet i domarens närvaro men domarens besked är slutgiltigt.
St 8 Under prövningen och vid avlossande av skott skall hunden vara lugn vid/hos föraren tills
domaren ger besked och kommando ges att apportera. Hunden skall apportera spontant och
avlämna villigt i hand.
St 9 På drevprov placeras hundarna i förhållande till jaktens genomförande med lägsta
nummer längst till höger.
St 10 Vid trampjakt placeras hundarna från start med lägst nummer hos varje domare till
höger om denne. Om det är tre domare dömer de var för sig, vid fyra domare dömer de i par.
St 11 Alla hundar, så vitt de inte utesluts från provet, skall då det är möjligt dömas av mer än
en domare.
Prövningen sker i katalognummerföljd men kan frångås om domare så önskar.
§ 22
St1 Antal deltagare:
Med undantag av mästerskapet är det maximala antalet startande hundar på kvalificerande
markprov är följande:
1. Två-dagars vinnarklass 24 hundar
2. En-dags vinnarklass 16 hundar
3. Öppen klass 16 hundar
St 2: Diskvalificerande fel
Hård mun, pip och gnäll, knallapport, ur hand, vattenvägran och viltbyte.
St 3 Allvarliga fel
Hitar inte vilt, ”eyewipe”, orolig vid fot, långsamt/slappt arbete, högljudd handling och dålig
kontroll – olydig.
St 4 Allvarliga fel diskvalificerar hund från att bli vinnarplacerad och kan medföra att hunden
får utgå från provet.

Kapitel 11 Domarpaneler
§ 23
St 1 Jaktretrieverklubbens styrelse skall presentera listor över Panel A och Panel B-domare.

St 2 Markprovutskottet håller en lista över IP-domare (Icke panel) som inviteras att döma
tillsammans med paneldomare.
St 3 Jaktretrieverklubbens styrelse godkänner Panel A och Panel B efter förslag från MU.
MU skaffar, genom ett utvärderingsschema, omdömen från de Panel A-domare som aktuella
Panel B och IP-domare dömt tillsammans med på Kvalificerande Markprov och Officiella
Workingtest.
St 4 För att en domare skall kunna bli Paneldomare skall han/hon ha dömt;
För Panel B – minst 4 Kvalificerande Markprov
För Panel A – som Panel B minst 4 Kvalificerande Markprov varav 2 skall vara Vinnarklass.
St 5 Innan en domare kan bli Panel A-domare skall hen ha fört hund till premiering på
Kvalificerande Markprov Vinnarklass
St 6 De officiella listorna över Paneldomare och IP-domare skall minst en gång årligen
uppdateras av Jaktretrieverklubbens styrelse.
Appendix A Planläggning och genomförande av markprov
1. Introduktion
Nedanstående utgör en vägledning till provledare, deltagare och domare på ett markprov.
Ingen domare bör acceptera en invitation att döma ett markprov och ingen deltagare bör
anmäla sig till ett sådant utan att ha grundligt satt sig in i den här vägledningen och vara väl
förtrogen med reglementet.
2. Generellt
a. Ett markprov bör genomföras så att det så långt möjligt liknar en vanlig jaktdag.
b. Alla deltagare, domare och övriga funktionärer skall vara på plats på utsatt samlingstid.
c. Provledaren bör etablera en god kontakt med markägare/jägare på stället och tillsammans
med den planlägga användningen av terrängen.
Provledaren skall på Jaktretrieverklubbens vägnar hälsa välkommen och presentera
markägare, domare, skyttar och övriga funktionärer samt informera om tidsprogram,
transporter, ev lunch, toaletter och annat relevant. Orientering om säkerhetsbestämmelser bör
också ingå i presentationen.
Provledaren skall när provet är klart säkra att markägare, domare och övriga medhjälpare
tackas på vederbörligt sätt.
d. Domarna för dagen är ansvariga för att provet förlöper enligt planen och ansvarar för att det
uppfyller markprovsreglementet.
e. Det är i Jaktretrieverklubbens intresse att alla, domare, provledare, funktionärer och publik
är hövliga mot markvärd och jägare, och rättar sig efter deras anvisningar. Detta är en
förutsättning för att få ett lyckat prov och möjligheten att komma igen en annan gång.
f. När man möts skall domarna presenteras för varandra. Domarna bör ge skyttar och
hundförare en kort orientering om hur provet genomförs. Om speciella omständigheter gör att

man kommer att avvika från normal praxis skall provledaren informeras om detta för kunna
ge deltagare, skyttar m fl besked.
g. Provledaren skall innan start informera domarna om det finns vandringspris och/eller
pokaler som skall placeras.
h. Domarna bör förhöra sig om vilttillgång hos jaktledaren och anpassa hundarbete och antal
apporteringar därefter.
i. Domarna skall försäkra sig om de har rätt hundar till bedömning
j. Provledaren skall tillse att efterapportörer finns tillgängliga som efter domarnas anvisningar
kan användas för att apportera vilt som inte används till provhundarna.
3. Bedömning
a. Det är domarnas uppgift att hitta den/de hundar som, efter deras uppfattning, för dagen
visar störst kvalitet i sitt arbete sett från en jaktlig synvinkel. Naturliga viltfinnande
egenskaper skall tillmätas störst värde.
b. Standarden på mästerskapet bör vara högre än på andra vinnarklasser.
c. Det är domarnas plikt att ge hundarna de bästa betingelserna för sitt arbete. I alla klasserna
är hundarnas arbete påverkat av förarnas agerande. Högt och störande ljud är ett allvarligt fel.
En bra förare ser ut att göra väldigt lite, men är vaken och uppmärksam och har hela tiden
hunden under fullständig kontroll.
d. Domarna skall ge varje enskilt ekipage bästa möjliga chans att visa ett bra hundarbete och
samtidigt vara rättvis mot alla deltagande.
e. Domarna bör hålla sin uppfattning för sig själv och inte låta tidigare prestationer få
inflytande. Det är också viktigt att domarna bara dömer från det de själva ser och inte låter sig
påverkas av åskådare, provledare eller andra som finns på plats.
f. Domarna rekommenderas att klassificera varje apport i kategorierna A+,A, A- och B
svarande mot hundens arbete. När alla hundarna bedömts av mer än en domare eller ett
domarpar, avgör domarna vilka hundar som skall få fortsätter provet och vilka som skall utgå.
Det är lämpligt att domarna gör korta noteringar och inte helt litar till minnet.
g. Domarna skall beakta hundarnas säkerhet under prövningen och inte begära forcering av
farliga hinder såsom taggtrådsstängsel, isbelagt vatten, vägar eller höga plank.
h. Panel A-domare skall i samband med utvärdering av IP- och panel B domare bli tillfrågade
och uttala sig om de panel B och IP-domare de dömt tillsammans med.
i. Domarna skall ha stor praktisk kännedom om bruksegenskaperna hos retrievers och som
bedöms på markprov. Domaren skall ha ett uppriktigt intresse för retrieverrasernas framtid då
placeringar på markprov påverkar aveln och den inriktning som retrieverraserna utvecklas
som jakthundar.

4. Apporteringsarbete
a. En hund skall vara lugn vid skott och när vilt fälls och apportera på kommando. Föraren får
inte skicka hund utan domarens tillåtelse.
b. Domarna uppmanar skyttarna, då det är möjligt, att inte fälla vilt direkt över en arbetande
hund i vinnarklass. I lägre klass bör det inte skjutas när en hund är i arbete med mindre än att
det ske utan att störa hunden i arbetet.
c. Påskjutet/skadat vilt skall apporteras och avlivas så fort som möjligt och före dödskjutet
vilt. Om ett vilt inte används för provhundarna skall domaren underrätta så efterapportör kan
sättas in.
d. I första rundan på trampjakt bör hundarna, så vitt det är möjligt prövas på vilt fällt av deras
egna skyttar. Om ett vilt faller så tätt inpå en hund att apporteringen inte har något provvärde
bör viltet erbjudas till att pröva en hund som är till bedömning hos en meddomare.
e. Föraren skall ges besked om varifrån hund skall skickas. Om de prövade hundarna inte
finner apporten skall domarna undersöka nedslagsområdet.
f. God markeringsförmåga är mycket viktig för att inte onödigt störa orörd terräng. Domarna
bör belöna de hundar som då sänds går direkt till nedslagsområdet och börjar sitt arbete
därifrån.
g. Den perfekta apporteringen skall vara snabb ut och snabb hem. Hundföraren skall inte
behöva sträcka sig efter eller dra viltet ur hundens mun. Domaren bör inte bestraffa en hund
för greppskifte, vilket inte får förväxlas med slarvig apportering.
En god viltfinnare är inte beroende av sin förare för att finna viltet. Hunden skall dock vara
lydig och regera på pipa och förarens tecken när så nödvändigt. Hund som visar viltfinnande
egenskaper och initiativ skall placeras högre än de hundar som behöver dirigeras till viltet.
De bästa hundarna behöver som regel mindre stöd i arbetet. De ser ut att ha en instinktiv
uppfattning av var viltet finns och får en svår apportering att se lätt ut.
h. Om en hund arbetar på ett skadeskjutet vilt utan förståelse för uppgiften skall den snarast
kallas hem. Om flera hundar provas på ett sådant vilt skall bedömning av deras arbete göras i
förhållande till den ordning de sänds i. På ett skadskjutet vilt kan förare nummer 2 och senare
tillåtas att gå närmare nedslagsplatsen. Det gäller också förare nummer 1 i det fall de inte haft
chans att markera.
Ett vilt som apporteras av den andra eller senare hund utgör en ”Eyewipe”. Alla eyewipes ska
bedömas efter omständigheterna men hundar som blivit eyewiped i de första rundorna ska
utgå ur provet.
i. Allt vilt skall undersökas för tecken på hård mun. En hund med hård mun lämnar sällan
synliga tecken. Den krossar revbenen på den ena eller bägge sidor. Skadan avslöjas inte med
att stryka fjädrarna åt sida. Lägg fågeln i handflatan med bröstet uppåt och huvudet framåt
och följ revbenen med tumme och pekfinger. De skall vara runda och fasta. Om de är böjda
inåt eller platta är det ett tydligt tecken på hård mun. Se också till att meddomare ges
möjlighet att undersöka viltet. Det skall inte tolereras hård mun utan hunden skall utgå från
provet. Domarna skall dock försäkra sig om att skadan är vållad av hunden och inte av skottet
eller fallet. Vid eventuellt tvivel skall man bedöma till hundens fördel. Hundföraren skall ges
möjlighet att i domarens närvaro undersöka viltet men domarens bedömning är slutgiltig.

j. Vid drev bör ingen hund vara placerad längre än 5 meter från domarna.
4. Retrievermarkprov
a. 3-domarsystemet
1. Om det på provet är en domare panel A rekommenderas det att hen får mittplatsen så att
hen kan vara tillhands för de andra domarna om det behövs.
2. Om två domare panel A dömer tillsammans med en IP-domare rekommenderas det att IPdomaren får mittplatsen så att båda panel A domarna finns i närheten vid behov.
b. 4-domarsystemet
Om det bara är två domare panel A skall de inte döma i par.
1. Det rekommenderas att det mellan domarna görs överenskommelse om vilka
skyttar/område som de skall täcka för att minska risken att två hundar skickas på samma vilt.
2. På trampjakter styr provledaren linjen, drevet och farten.
c. Konkurrensen
1. Hundarna skall gå lugnt vid sidan, fri vid fot och vara stilla under drev.
2. Om vilttillgången tillåter är det normalt att vid trampjakt ge två apporteringar i första
rundan och en apportering till varje hund i andra rundan.
På drevprov apporteras det i katalognummerföljd.
Domarna konfererar och utesluter de hundar som inte vidare skall delta i provet och
underrättar provledare/steward om vilka som utgått så att man fortsättningsvis kan ha rätt
hundar klara för fortsatt pröving.
3. Provledaren skall instrueras att skicka 2-rundehundar in på linjen när det fattas hundar.
2-rundehundar bör prövas mot 1-rundehundar när möjligheten ges.
4. Domarna bör vara noggranna med att pröva hundarna i korrekt nummerföljd och startande
med lägst nummer till höger. Om en 1-rundehund felar på en apport och den hämtas av en 2rundehund skall 2-rundehunden ha första chans på nästa apport.
Om båda hundarna missar apporten bör domarna inte kalla in nya hundar förrän alla hundar
som är inne på linjen prövats på viltet ifråga.
I den avslutande fasen på provet kan prövningen göras efter domarnas fria skön så som
situationen uppstår.
5. Om den ena delen av linjen pga viltsituationen får lite vilt fällt så att hundarna fått vänta
länge på apporteringschans kan domarna som har rikligt med vilt erbjuda viltet från en eller
flera skyttar till de domare som saknar vilt. Hundförarna bör informeras om avtalet.
Det är mycket ”unfair” att i de inledande rundorna erbjuda dödskjutet vilt och pröva de egna
hundarna på skadskjutet.
6. En ”first dog down” är när den första hunden som sänds på en löpare missar apporteringen.
Om det är en betydande tid innan hunden sänds ska felet inte bedömas som ”first dog down”
7. Om en deltagare har två hundar med på provet skall de prövas en åt gången. Under drev
förväntas att båda hundarna sitter okopplade men när apporteringen börjar kopplas en av
hundarna och hålles av en hjälpare.

d. Matchning
1. När domarna önskar matcha topphundarna mot varandra för att bestämma den slutliga
placeringen ska de som regel placera sig tillsammans och bedöma hundarnas arbete i
samförstånd.
e. + points
Naturliga viltfinnande egenskaper, god näsa, god markeringsförmåga, fart och stil, snabba och
spontana apporteringar, god kontroll, lugn/lågmäld ”handling” och bra avlämningar.
Appendix B Karaktärsbestämning på Markprov
Nedanstående noteringar skall ses som ett stöd till domarna på ett Markprov med hänsyn till
klassificering av de enskilda apporteringarna. Karaktären bör alltid kompletteras med en kort
notering om typen av apport t ex hare skjuten bakåt längst till vänster.
Karaktären som ges har principiellt inget med svårighetsgraden på apporten att göra.
Vid användning av bokstäver för bedömning används följande i praxis;
A+ , A, A-, B och F.
A+ ges för mycket överbevisande arbete på apporteringen, där hunden får möjlighet att visa
viltfinnande egenskaper samt för verkligt bra eyewipes. Ges typiskt för löpare som förflyttat
sig ett väsentligt avstånd från nedslagsplatsen och där hunden visar förmåga att följa löpan
och finner viltet inte bara för att den täcker en stor yta.
A ges för den rena apporteringen, utan komplikationer, betyder inte att hunden inte får
dirigeras utan snarare att den för situationen nödvändiga/relevanta dirigeringen är effektiv och
inte förstör bilden av hundens arbete på apporten.
A- ges när apporteringen kunde varit bättre/mera rent utförd ofta när det används för mycket
handling på markeringar. Arbetet skall vara upp till provets standard, annars ges B.
B ges när viltet apporteras men på ett icke tillfredställande sätt. Hundens arbete är under
provets standard. Om en hund får ett B i de inledande rundorna skall den normalt inte få
fortsätta provet.
F ges när viltet inte hittas och apporteras. Är det en löpare och den aktuella hunden inte
skickats direkt och finner inte viltet blir det till en ”second dog down” och hundens arbete
noteras i domarboken. Hunden kan normalt få fortsätta provet om den arbetat förnuftigt.
Noten F på dött vill normalt sluta i en ”eyewipe”.

