Tilmelding til prøver
Tilmelding til uofficielle prøver i Nordsjælland sker på Region Nordsjællands hjemmeside
under Aktiviteter, hvor prøven oprettes. Den bliver også annonceret på forsiden. I
tilmeldingssystemet kan man selv tilmelde og afmelde sig, i får en kvitteringsmail som i
skal kvittere endeligt på, først da er i rigtig tilmeldt. Gem kvitteringsmailen for det er også
her man selv kan afmelde. Systemet lukker automatisk for tilmeldingen 10 dage før
prøvestart, så vil man afmelde sig, skal det ske inden lukningen. Herefter sker til- og
afmelding til prøveleder, se under den enkelte prøve. Hvis man udebliver, eller mangler
at afmelde sig fra en prøve, koster det prøvegebyret, læs mere under den enkelte prøve.
Officielle prøver, B-prøver, WT’s og Race prøver kan kun tilmeldes via moderklubben
DRK’s hjemmeside under kalendertilmelding.
På alle vore C-prøver giver vi mulighed for, at man i begynder- og åbenklasse kan vælge,
om man foretrækker deltagelse formiddag eller eftermiddag. Det er ikke altid vi kan
opfylde ønsket, det afhænger af hvor mange, der vil deltage f.eks. formiddag. Mødetid og
al information står under prøven på hjemmesiden. Kataloget laves automatisk så man kan
se på hjemmesiden, om man er tilmeldt og hvem, der ellers kommer. Kataloget er dog
først endeligt ca. 4 dage inden prøven. Man printer det selv fra siden og tager med på
dagen. Detaljer om mødetid får man på hjemmesiden.
På de fleste C-prøver kan man i begynderklasse vælge om man vil afprøves på dummy
eller vildt.
Tilskuer er meget velkommen til vore prøver, dog ikke A-prøver der er egentlige jagter.
Man kan få en forklaring på prøverne og rundvisning ved at henvende sig til sekretariatet.
Husk stambog og vaccinationspapirer samt VAND til hunden.
Alle hunde får kritik og der er en præmiegenstand til hunde med 1. præmie/bestået WT.
Eventuelle spørgsmål vedr. prøver rettes til markprøveudvalget, spørgsmål vedr. pokaler
til pokalbestyrer. Den øvrige regionsledelse er naturligvis også parat til at hjælpe.
Se hvad DRK Nordsjælland ellers tilbyder af aktiviteter på hjemmesiden:
www.drk-nordsjaelland.dk
Reglementer mm kan findes på moderklubben Dansk Retriever Klubs hjemmeside
www.dansk-retriever-klub.dk under downloads og reglementer.

Om at gå på prøve
i Region Nordsjælland

Generel information om markprøver og andre prøver
Region Nordsjælland er den region under Dansk Retrieverklub med flest medlemmer, vi
forsøger derfor at opretholde et relativt højt aktivitetsniveau med prøver hver måned.
Dette er naturligvis kun muligt med en aktiv regionsledelse og støtte fra en masse dygtige
og hjælpsomme medlemmer som dommere, prøveleder og hjælpere, tak til jer der
hjælper andre og forhåbentlig også jer selv til at få en god oplevelse med hunden. Man
behøver ikke nogen forudsætninger for at hjælpe, vi finder altid en god tjans at starte på
og så er det en god måde at lære andre at kende på – samt se hvor man går på prøve.

en god prøveform at starte med. B-prøver er på vildt. Det er koldt vildt som er nedlagt på
jagt i efteråret og frosset ned. B-prøven simulerer en jagt, men selve opgaverne er bygget
op efter den klasse man starter. En begynderklasse bestå ofte af 3 markeringer (kastede
fugle) og et lille søg hvor man har lagt 5-7 fugle og 1-2 kaniner ud som hunden skal finde
selvstændigt. A-prøver er jagt hvor vi deltager som apportører, dem der henter vildtet,
Dommeren fordeler opgaverne mellem hundene. Alle officielle prøver stambogsføres, i
hundeweb, DKK's officielle side med sundhed og opnåede resultater for hunden.

En retriever er en jagthund med et medfødt jagtinstinkt der skal dækkes i en eller anden
grad for at hunden trives optimalt, uanset om den bliver brugt til jagt eller ej. Det at gå på
markprøver og træne den er en del af samværet med hunden. Man kan dyrke det som en
sport, bruge det som træning, så hunden bliver en god jagthund eller bare hygge sig med
andre retriever ejere og glæde sig over at se hunden arbejde.

Generelle adgangskrav til markprøver i Region Nordsjælland
Danske prøvedeltagere, både ejer og fører, skal være medlem af DRK.
Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub.
Danskejede hunde skal være stambogsførte i DKK. Importerede hunde, der er under
registrering i DKK, kan af DKK - dersom deres udenlandske stamtavle er godkendt af DKK få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er Under egistrering.
Hunden skal være færdigvaccineret og have en alm. ansvarsforsikring. Vær opmærksom
på, at dit forsikringsselskab kan kræve en udvidet ansvarsforsikring, men det er ikke et
krav i DRK.
På uofficielle prøver dispenserer vi for de almindelige markprøveregler mht. hundens
alder, hunden skal dog være fyldt 8 mdr., hundens kvalifikation, brug af vildtarter, der
anvendes ofte uautoriserede, men trænede, dommere.
Dommere, hjælpere og prøvelæggere kan, hvis det er praktisk muligt deltage på prøven
med egen hund, dog ikke i den klasse de agerer i.
Løbske tæver kan ikke deltage på markprøver/prøver, dog kan de efter aftale deltage på
brugsprøver.Se mere på hjemmesiden under Markprøver – info om markprøver, her er
der et link til Gennerelle adgangskrav til markprøver, lidt om kryptorkide hanhunde, om
kemisk kastration og om hvordan man overfører en hund med DJR stambog til DKK.

Det officielle prøvesystem
Det officielle prøvesystem har tre hovedområder. WT-prøven er på dummyer og foregår
over minimum 5 poster. Hunden får god mulighed for at prøve meget forskelligt, det er

Det uofficielle prøvesystem
Uofficielle prøveformer er C-prøver, uofficielle Working Tests (u-WT) og andre særlige
uofficielle prøver som f.eks. Grøn WT for uøvede hunde og førere. De uofficielle prøver
adskiller sig i princippet ikke fra de officielle prøver på anden måde, end at det jo er
træningsprøver, så der kan dispenseres lidt fra reglerne. På den grønne WT gives kun
kritisk og hjælp ikke præmiering.

