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Retningslinjer for Spaniel Klubbens Klubmesterskab
Herunder vil der komme retningslinjer for KM 2019. Brugshundeudvalget arbejder på at få nedskrevet et
regelsæt for KM.
Generelt:
Der afholdes KM i Dressur 1, Dressur 2 og i DJUs Apporteringsprøve. Der skal være mindst fem for at KM
kan afholdes, hvis Dressur og Apportering ikke holdes samme sted, gælder det, at der skal være mindst fem
begge steder.
KM afholdes som en åben prøve dvs., at hverken hund eller fører ikke skal have bestået den prøve, som der
stilles op i. Dog gælder det sædvanlige krav om at hunden skal have bestået en Dressur 1 med en 1. præmie
for at kunne stille i Dressur 2.
Både højbenet og lavbenet konkurrerer mod hinanden.
I konkurrencerne om at blive klubmester kan kun standard spaniels komme i betragtning. Det betyder at
hunden eller begge dens forældre skal være præmieret med minimum ”very good” på en FCI anerkendt
udstilling.
Øvrige racer er velkomne til at stille op i DJUs apporteringsprøve, men deltager ikke i klubmesterskabet.
Præmiering:
Dressur 1: Der kåres i alt tre hunde, den hund, som opnår højest point, får den uofficielle titel, som Klub
Mester i Dressur 1, den hund med anden flest point bliver 2. vinder, den hund med tredje flest point bliver
3. vinder. Hvis der er lighed mellem to hunde til vinder placeringen, bliver det afgjort efter reglerne fra
Dressur 1.
”Har to eller flere hunde opnået samme point, vinder, den der har fået flest point ved apportering. Har de
lige mange, vinder den hund, der har fået flest point ved dæk/indkald. Derefter ”fri ved fod” og så lineføring.
Har hundene fået lige mange point i alle øvelserne, foretages matchning, hvor hundene skal apportere
deres egne apporter fem gange. Den hund, der efter dommerens skøn, udfører dette bedst, vinder” - Citat
fra Spaniel Klubbens Dressur 1 regler.
Dressur 2: Der kåres i alt tre hunde, den hund, som opnår højest point, får den uofficielle titel, som Klub
Mester i Dressur 2, den hund med anden flest point bliver 2. vinder, den hund med tredje flest point bliver
3. vinder. Hvis der er lighed mellem to hunde til vinder placeringen, bliver det afgjort efter reglerne fra
Dressur 1.
”Har to eller flere hunde opnået samme point, vinder, den der har fået flest point ved apportering. Har de
lige mange, vinder den hund, der har fået flest point ved dæk/indkald. Derefter ”fri ved fod” og så lineføring.
Har hundene fået lige mange point i alle øvelserne, foretages matchning, hvor hundene skal apportere
deres egne apporter fem gange. Den hund, der efter dommerens skøn, udfører dette bedst, vinder” - Citat
fra Spaniel Klubbens Dressur 1 regler.
Apportering: Der kåres i alt tre hunde, den hund, som opnår højest point får den uofficielle titel, som Klub
Mester i Apportering, den hund med anden flest point bliver 2. vinder, den hund med tredje flest point
bliver 3. vinder. Hvis der er lighed mellem to hunde til vinder placeringen, bliver det afgjort som følgende:
-

Dels som en enkelt markering, dels som afsøgning af et areal efter ”blindt” udlagt vildt
o Areal størrelse er maksimalt 30 meter bredt og 50 meter langt.
Arealet til enkelt markeringen kan være skrub, vand eller lav bevoksning,
Arealet til ”blinde” søg kan være loddent areal eller lav bevoksning.
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Hundeføreren skal være bagved de tre markeringsstokke, medens hunden er ude i matchning. Blindt udlagt
vildt udlægges samme sted hver gang; stedet kan afmærkes med en pløk eller farvet bånd, der ikke kan ses
af hund eller fører.
Hunden skal udføre opgaverne i matchningen i følgende rækkefølge:
1. Enkeltmarkering (uden skud)
2. Søg efter blindt udlagt vildt.
Der gives maksimalt 5 minutters arbejdstid for hunden. Tiden startes, når hunden går/sendes.
Matchningen bedømmes efter DJUs Apporteringsprøve regler. Dog skal vildtet blot afleveres i førerens
hånd. Dvs. at føreren må tage vildtet fra hunden, så snart den har passeret stokkene, og sende den uden
dommerens tilladelse.
En hund udgår, hvis den gør følgende:
-

Apportere et stykke vildt fra det blinde søg, før den tager enkelt markeringen.
Bytter vildt i søget efter blindt udlagt vildt.
Apporterer to stykker vildt samtidigt i søget efter blindt udlagt vildt
Beskadiger vildt eller går fra vildt.
Smider vildtet bag stokkene, uden at det afleveres i førerens hånd
Den hund, som har hjembragt flest stykker vildt inden for 5 minutter har vundet KM i apportering.
Hvis der er lighed mellem to hunde, så er det den yngste, som vinder

.
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