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§1 Ansvarlig for Hubertusprøven 
Prøven arrangeres af Klubben for Field Trial Spaniels ved markprøveudvalget. Markprøveudvalget forestår 
aftaler med terrænvært, de udpeger og inviterer en ansvarlig prøveleder, dommerudvalget inviterer de 
nødvendige dommere. 
 
§2 Formål 
At afholde en jagt/markprøve, hvor hundeføreren selv skyder, og hvor det er den fælles præstation, og den 
jagtlige effektivitet der vægtes højest. 
 
§3 Dommere 
Prøven skal dømmes af to panel A spaniel dommere. 
 
§4 Ret til at deltage  
Alle spaniels, der har en stambog efter anerkendte stambogsprincipper. 
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. 
 
§5 Afprøvning 
Prøven afvikles som jagt i relevant spanielterræn. Hundene prøves enkeltvis. Hundeføreren må medbringe 
4 patroner og eget jagtgevær. For at opnå præmiering skal hunden rejse vildt som respekteres, fældes og 
apporteres korrekt til hånd på kommando. Ekvipagen har max 30 minutter til første slip. 
Dommerne kan hvis der er mangel på vildt, eller andre velbegrundede omstændigheder, tilbyde ekvipagen 
et nyt slip. 
Ekvipager som har gennemført med mindst én korrekt gennemført situation, bør ikke afprøves igen. 
Hvis hund/fører begår diskvalificerende fejl jævnfør § 6, kobles hunden og afprøves ikke yderligere. 



§6 Diskvalificerende fejl 
Hund: Går forbi vildt i god vind, hårdmundethed, piben og halsgivning, knaldapportering, prelning, 
refusering af vand bevidst fangning af uskadt vildt. 
Fører: Dårlig våbenbehandling, forbiskud til alle gode chancer, overdreven støjende føring. 
 
§7 Væsentlige fejl 
Dårlig udnyttelse af terrænet, stopper ikke for skud og vildt, støjende føring, dårlig kontrol. 
Fører: Dårlig føring af hunden, dårlig udnyttelse af chancerne 
 
§8 Tilmelding og gebyrer 
Bestyrelsen fastsætter gebyr. Testene annonceres på hjemmesiden. Tilmelding via hjemmesiden 
 
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. 
 
§9 Klasseinddeling 
Hubertusprøven afvikles som én klasse. 
 
§10 Antal hunde 
Der kan tilmeldes max. 16 hunde pr. prøve. Der skal mindst være 5 hunde i en klasse for at den kan afvikles. 
 
§11 Raceinddeling 
A.V. for alle spanielvarianter. 
 
§12 Præmiering 
Hunde der viser tilstrækkelig kvalitet kan placeres som 1. 2. 3. eller 4. vinder. Hunde der har vist 
tilstrækkelig kvalitet, men som ikke har opnået vinderplacering, kan præmieres med Bestået. Hunde der 
ikke har været fældet vildt for kan ikke præmieres. Alle hunde der opnår præmiering tildeles 
diplom/prøvebevis. 
Prøven er ikke stambogsført. 


