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§1 Formål
Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede formål at fastholde og udvikle den høje jagtlige standard hos Field 
Trial Spaniels til gavn for jægerne. Prøverne er klubbens eneste aktivitet, der stambogsføres.

Markprøverne afvikles som jagt uden brug af kunstige momenter. Formålet er at finde de hunde, der ikke alene besidder de 
bedste jagtlige egenskaber, men som også har nerver og dressurbarhed til at fungere under jagtligt pressede situationer.

Markprøverne skal altid relatere sig til jagt, forstået på den måde, at både afvikling og bedømmelse er tilrettelagt så markprøver-
ne er jagt med trænede hunde, men stadig jagt.

§2 Organisation
Anerkendte markprøver arrangeres af Klubben for Field Trial Spaniels’ markprøveudvalg. Markprøveudvalget udpeger en prø-
veleder, der er ansvarlig for prøvens afvikling, herunder at prøvereglerne overholdes. 

Prøvelederens afgørelser kan ikke diskuteres på dagen.

Det er en god ide såfremt prøvelederen, på dagen, sørger for at have mindst en hjælpeapportør til rådighed. Alt påskudt vildt 
skal eftersøges.

Truende adfærd eller fysisk afstraffelse af hunde må hverken før, under eller efter afprøvning finde sted på det terræn, hvor 
markprøven afholdes. Det er ikke tilladt nogen deltager at bære hundesnor, kæp eller andre genstande i hænderne under afprøv-
ning. 
Evt. stok, hvis hundefører er gangbesværet, kan tillades, men så skal der indhentes dispensation hos Markprøveudvalget inden 
prøven alternativt permanent tilladelse inden markprøvesæsonen starter.

Prøvelederen kan bortvise deltagere og publikum, der overtræder gældende etiske regler, eller som modarbejder Klubben for 
Field Trial Spaniels’ eller vores samarbejdspartneres interesser. Ligeledes kan hundeførere, som opfører sig fornærmende eller 
truende over for prøveledelse, dommere, skytter, terrænværter og øvrige deltagere, bortvises.

Bortvisningen skal af prøvelederen skriftligt indberettes til bestyrelsen indenfor 3 dage.

Eventuelle klager over en prøves afvikling skal mundtligt rettes til prøvelederen på dagen. Klager skal opfølges skriftligt til besty-
relsen og være denne i hænde senest 8 dage efter prøvens afholdelse. Overskridelse af denne tidsfrist medfører, at klagen uden 
forbehold afvises.

Eventuelle indberetninger og klagesager kan efter nærmere behandling i bestyrelsen medføre advarsel eller udelukkelse fra 
deltagelse på markprøver af en indklaget for en nærmere fastsat periode, afhængigt af forseelsens omfang.

§3 Dommere
Dommerudvalget inviterer det fornødne antal dommere. Dommerne skal være autoriserede markprøvedommere for Spaniels. 
Autorisation tildeles af Klubben for Field Trial Spaniels bestyrelse efter anbefaling fra Dommerudvalget.

Udenlandske dommere, som inviteres til at dømme Klubben for F.T. Spaniels markprøver, skal altid have panel A status i deres 
hjemland.

Dommerne dømmer efter markprøveregler fastsat af bestyrelsen, i samarbejde med markprøveudvalget og dommerudvalget.

Dommernes bedømmelser og præmieringer er endelige og kan ikke appelleres.

§4 Skytterne
Ifølge reglerne skal der være 2-4 skytter på hver markprøve. Disse skyttepladser kan udbydes af bestyrelsen til salg. Prisen er 
fastsat af bestyrelsen og betaling sker forud på klubbens konto.

På enkelte prøver kan bestyrelsen for Klubben for Field Trial Spaniels forbeholde sig ret til at invitere en eller flere gæster på 
skyttepladserne.



Dommeren har pligt til at instruere skytterne inden prøvestart

Skytterne skal følge dommernes anvisninger og i øvrigt afholde sig fra at kommentere på prøvens afvikling og bedømmelse, 
herunder at fortælle hundeførerne hvor det skudte vildt ligger.

§5 Ret til at deltage på markprøver arrangeret af Klubben for Field Trial Spaniels
Alle Spaniels, der har en stambog efter anerkendte stambogsprincipper, og som kan sandsynliggøre, at avlen lever op til §2 STK. 
1 og Stk. 2 i vores formålsparagraf.

Der kræves gyldigt medlemskab af Klubben for Field Trial Spaniels.

Bestyrelsen vil kunne dispensere fra kravet om medlemskab i forbindelse med ”Landskampe”. Hunden skal være vaccineret i 
henhold til gældende praksis.

§6 Følgende hunde kan ikke deltage
Løbske tæver.
Hanhunde, der mangler én eller begge testikler.
Hunde, der ejes af en i den tilmeldte klasse fungerende prøveleder, skytte, dommer eller dommeraspirant.

§7 Tilmelding og gebyr
Bestyrelsen fastsætter tilmeldingsfrist og gebyr. Prøverne annonceres rettidigt i medlemsbladet eller på klubbens hjemmeside. 

Anmeldelse til kvalificerende markprøver foretages over klubbens hjemmeside, ligesom det til enhver gældende anmeldelsesge-
byr betales over klubbens hjemmeside.

Deltagergebyret hæves umiddelbart efter prøvens afvikling.

Såfremt hunden er kommet med i startrækkefølgen efter lodtrækningen, vil der ved afbud blive hævet et administrationsgebyr 
på kr. 100,-.
Afbud senere end 24 timer før prøvens start betyder, at det fulde beløb bliver hævet. Afbud skal foregå via tilmeldingssystemet.

Prøvelederen har ikke pligt til at ringe rundt til evt. reservedeltagere, men de enkelte må selv orientere sig om evt. afbud på 
klubbens hjemmeside eller møde op på dagen for at se om der evt. skulle være afbud. Den reserve med laveste katalognummer, 
som er mødt op på prøven, vil få tildelt startpladsen.

Den ejer/ fører der er anført i programmet betragtes som værende fører på prøven, såfremt intet andet er oplyst til prøvelederen 
inden prøvens start. Hvor der under ejer/fører er angivet 2 navne betragtes sidst nævnte som fører.

§8 Aflysning flytning – nyoprettelse af prøver.
Markprøveudvalget forbeholdes ret til at ændre/aflyse en markprøve eller en klasse, hvis der som minimum ikke er følgende 
antal deltagende hunde:
Åben klasse markprøve: 10 deltagende hunde
Vinder klasse markprøve: 10 deltagende hunde
AV vinderklasse parsøgs prøve:12 hunde

Aflyses en markprøve og der ikke afholdes en ny samme dag, suspenderes lodtrækningen og prøven falder væk.

Aflyses en markprøve og det lykkedes at finde egnet terræn til afholdelse af en prøve samme dag, betragtes prøven som flyttet, 
og lodtrækningen fra den aflyste prøve er gældende.

Skulle der opstå mulighed for at oprette og afholde prøver efter det officielle markprøveprogram er offentliggjort, vil disse blive 
annonceret på hjemmesiden og der bliver fastsat et tilmeldingstidspunkt, som nødvendigvis ikke er normalt gældende, men 
måske med meget kortere frist. Det er medlemmernes egen opgave, at følge med på hjemmesiden.

§9 Startrækkefølge
Startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning mellem de rettidigt modtagne tilmeldinger. Ved parsøgsprøver, starter de hunde med 
ulige numre ved den dommer der går til højre.

§10 Afprøvning
Prøven afvikles som jagt i relevant spanielterræn. Åbenklasse hunde afprøves enkeltvis. Vinderklasse hunde afprøves enkeltvis 
eller i parsøg, hvor terrænet tillader det. I begge klasser skal hunde afprøves i 2 slip. Dommeren kan efter eget skøn afprøve 
hunden i flere slip, dog kan hunden kun kaldes ind i et 3. slip, såfremt den mangler situationer (flush, apport) eller 3. slip er en 
matchning. Hvis flere hunde kaldes ind til et 3. slip skal dette foregå i katalog-nummerorden.



Hvis hunden begår diskvalificerende fejl jævnfør §11, kobles hunden og afprøves ikke yderligere. 
Hunde, som ikke er under afprøvning, skal altid føres koblet.
Når det i programmet anførte start tidspunkt er overskredet kan der ikke skiftes fører

§11 Diskvalificerende fejl
Går forbi vildt i god vind. 
Hårdmundethed.
Piben og halsgivning 
Knaldapportering og prelning. 
Refusering af vand.
Bevidst fangning af uskadt vildt.
Anden hund eller dommer finder vildt efter afprøvet hund (eyewipe). 
Føreren rører sin hund under afprøvning uden dommerens tilladelse.

§12 Væsentlige fejl
Finder og sætter ikke vildt, revierer dårligt, dårlig udnyttelse af terrænet, stopper ikke for skud og vildt, støjende føring, dårlig 
kontrol.

§13 Fortrin
Naturlig vildtfinderevne, næse, pågåenhed, markeringsevne, stil, kontrol, let og stille føring, apportering og aflevering.

§14 Klasseinddeling
Åben klasse: Deltage kan alle hunde, som ikke har opnået 2 vinderplaceringer i klassen, eller som har været ført i vinderklasse 
uanset resultat. Her stilles der krav om den for jagt nødvendige effektivitet og lydighed.

Vinderklasse: Deltage kan hunde, der som minimum har en vinderplacering i åben klasse.
I vinderklasse stilles der skærpede krav til den gennemtrænede hund om format, rutine, effektivitet og lydighed.

Åben klasse skal netop adskille sig fra vinder klasse ved, at der dømmes efter den passus i reglerne der siger, at der kræves den, 
for praktisk jagt, nødvendige effektivitet og lydighed.
Dette hensyn skal afspejle sig i bedømmelsen og i antallet af vildt der fældes over hunden samt i apporteringernes sværheds-
grad.

§15 Antal hunde
Der kan deltage max. 20 hunde pr. klasse. Parsøgsprøver dog max 32 hunde. Undtaget herfor er Markprøvemesterskabet, hvor 
antallet af hunde kan være større. Der skal mindst være 10 hunde i åben klasse, 10 hunde i vinderklasse, 12 hunde i AV vinder-
klasse parsøg, for at den kan afvikles.

§16 Raceinddeling
Alle varianter (A.V.): Åben/vinder klasse for alle spanielvarianter. 
Cocker: Åben/vinder klasse.
Springer: Åben/vinder klasse.

§17 Mesterskabsprøve
Afholdes som vinderklasse sidst på markprøvesæsonen. 
Der skal minimum være 10 hunde i Cocker vinderklasse og minimum 12 hunde i A.V. vinderklasse.
Ved tilstrækkelig tilmelding kan der afholdes mesterskabsprøve for alle varianter (A.V.) såvel som for Cockere. Deltage kan alle 
spaniels, der opfylder bestyrelsens/markprøveudvalgets krav til kvalifikation det pågældende år, som offentliggøres på klubbens 
hjemmeside.
Hvis der er flere kvalificerede hunde med samme præmiering end der er pladser på mesterskabsprøven, udgår alle hunde i 
laveste præmieringsklasse.
Hundene skal være stambogsført i henhold til §5 i dette reglement.
Mesterskabsprøven afvikles altid efter internationalt mønster med to-dommer-system, hvor der afprøves to hunde ad gangen.
(alternativt kan Mesterskabsprøven, og kun denne, dømmes med fire-dommersystem)
 De to hunde er i kæden samtidig under bedømmelse af hver sin dommer(par). Laveste startnummer til højre. Alle hunde, der 
ikke diskvalificeres, prøves under begge dommere (dommerpar).
Udenlandsk ejede eller i udlandet indkøbte hunde kan kvalificere sig på Klubben for Field Trial Spaniels’ arrangerede markprø-
ver på lige fod med dansk ejede hunde.
Kvalifikation gennem udenlandske markprøver kan kun ske ved godkendelse af Klubben for Field Trial Spaniels’ bestyrelse. Der 
kræves dokumentation for opnåede resultater.

§18 Præmiering



Hunde, der viser tilstrækkelig kvalitet, kan placeres som 1. - 2. - 3. eller 4. vinder.
Hunde, der viser tilstrækkelig kvalitet, men som ikke har opnået vinderplacering, kan præmieres med “bestået”.
Hunde, for hvilke der ikke har været fældet vildt, kan ikke præmieres. 
Hunde der ikke har været afprøvet i 2 slip, kan ikke præmieres.

§18 Stambogsføring
Alle markprøveresultater arkiveres i klubbens resultatliste. 
Titler registreres ved DKK på klubbens foranledning. 
Resultater der ønskes registreret ved andre stambogsførende organisationer er den enkelte hundeførers ansvar.

§19 Titler
En hund, der har opnået to gange 1. vinder i vinderklasse under mindst 2 forskellige dommere eller vinder mesterskabsprøven 
én gang, tildeles titlen Dansk Field Trial Champion (DK.F.T.Ch.)


