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Jaktretrieverklubbens (JRK) Juniortest (inoﬃciellt prov)
- För hundar upp till 18 månaders ålder
Introduktion
1. Juniortestet är ett inoﬃciellt prov, som inte stambokförs.
2. Provet är riktat mot unga hundar.
3. Det finns inget kvalifikationskrav.
4. Vid provet används dummies.
5. Skott avlossas med startpistol eller blanka skott med hagelgevär.
6. Provet består av en lydnadsdel och en apporteringsdel.
7. Hundarna prövas en i taget.
8. Hundarna får bedömningen ”godkänd” eller ”icke godkänd”.
9. Muntlig kritik skall ges till hundföraren direkt efter att hunden är bedömd.
10.Provet kan dömas av Panel eller IP domare.

Förutsättningar
1. Hundarnas ägare och förare skall vara medlem i Jaktretrieverklubben. Markprovsutskottet
(MU) kan ge dispens så att provet även är öppet för hundförare som inte är medlem i JRK.
2. Svenskägda hundar skall vara stambokförda i en av JRK godkänd organisation. MU kan ge
dispens till hundar stambokförda i en annan organisation att deltaga i proven.
3. Utländska hundar skall vara registrerade och stambokförda i hemlandet i en av JRK godkänd
klubb och organisation.
4. För att delta på proven skall hundarna vara vaccinerade mot valpsjuka och parvovirus, senast
14 dagar före provdagen. Dokumentation på vaccinationen skall kunna uppvisas på begäran.
5. Löptikar får inte delta och skall inte medföras på provområdet.
6. Hunden skall vara under 18 månader.

Annonsering och anmälan
1. Proven arrangeras efter avtal med MU och annonseras på̊ JRKs hemsida.
2. Anmälan och betalning av provavgift sker via JRKs hemsida. MU kan ge dispens så anmälan
till proven kan ske på plats samma dag.
3. Anmälningsfristen är 14 dagar innan provdatum.
4. Anmälningsavgiften återbetalas för löptik samt dokumenterad sjukdom hos hund eller förare i
det fall återbud lämnas till provledaren senast dagen före provet.

Genomförande av JRKs juniortest för retrievers
Lydnad:
1. Gå i koppel 25-50 meter i varierad hastighet och med riktningsbyte.
2. Hunden lämnas för att sitta kvar, okopplad och föraren går ca. 15 meter från hunden.
På domarens uppmaning går föraren tillbaka till hunden.
3. Provet fortsätter med hunden fri vid fot ca. 25-50 m.
4. Hunden lämnas för att sitta kvar och föraren går ca. 15 meter från hunden. På domarens
uppmaning kallas hunden in.
Apportering:
1. Landmarkering: Skott avlossas och en dummy kastas ca. 20 meter från hund och förare.
Hunden skall sitta okopplad vid föraren och skickas på domarens uppmaning.
2. Dirigering: Synligt ca. 10 m framför hunden läggs en dummy. Hund och förare går ca. 15
meter bort från dummyn. Skott avlossas i riktning mot dummy och hunden skickas på̊
domarens uppmaning.
3. Närsök: I ett område på 10 x 10 meter läggs 2 apporter blint för hund och förare. Hund och
förare placeras i omedelbar närhet av området. På domarens uppmaning skickas hunden till
området för närsök, minst en apport skall hämtas in.

Under apporteringen deltar funktionär/skytt. Hunden skall villigt lämna apporter till hand.
Kravet på apportering och hundens lydnad är i enlighet med det som är angivet i JRKs
reglemente för Working Test.

