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1. Indledning
Nova Scotia Duck Tolling Retrieveren, Tolleren, er udviklet som en udpræget ande- og gåsejagtsspecialist.
Tollingjagten er en unik jagtform, hvor hunden arbejder både før skuddet med at lokke fugle ind, og efter skuddet for
at apporter og aflevere de fugle, som er faldet.
Der fandtes i mange lande rundt nordlige Atlanten – så som Holland, England, Tyskland, Sverige og Danmark –
jagtformer hvor røde og rød-hvide hunde anvendtes til at lokke søfugle. I de canadiske Atlanterhavsprovinser
praktiseredes denne jagtform stadig i 1900-tallet, og i Nova Scotia udvikledes en unik hund, Tolleren.
Ved den karakteristiske tollingjagt spejder jægeren over vige, indsøer eller andre vande, hvor han på forhånd har
forberedt naturlige eller kunstige skjul ved vandkanten. Når der ligger fugle ude på vandet sniger jægeren sig med sin
hund til et velegnet skjul. For at lokke fugle på skudhold begyndes tollingarbejdet, hvor jægeren sidder gemt, og gang
på gang kaster f.eks. en tollinggenstand langs vandkanten. Hunden skal altså løbe langs bredden for at hente den
kastede genstand, og hundens arbejde skal være legende og fokuseret.
Dette tollingarbejde vækker fuglenes interesse og lokker dem nærmere bredden og skjulet. For at gøre ænderne mere
interesserede, veksler man mellem det legefulde tollingarbejde, og perioder hvor hunden skal ligge stille og vente i
skjulet, mellem aktivitet og passivitet. Det legefulde tollingarbejde vækker fuglenes interesse, og når hunden derefter
”forsvinder” ind i skjulet, svømmer de ofte nærmere.
Når vildtet er lokket indenfor skudhold, og jægeren har løsnet sine skud, skal tolleren apportere de fugle der er faldet.
Hunden skal altså veksle mellem den legefulde tolling og apportørens arbejdsopgaver.
Tolleren skal også kunne arbejde som apportør ved mere traditionel jagt på trækkende ænder og gæs (med eller uden
lokkeænder eller lokkepibe), eller på stødjagt på ænder.

2. Tollerjagtprøve
De jagtprøver som arrangeres for alle vores utallige jagthunderacer, har altid et og samme formål, nemlig at
bedømme hundens jagtlige egenskaber for at understøtte avlsarbejdet indenfor racen.
Det underbygges af formålsparagraffen som indleder jagtprøvereglementet:
§ 1 Formål Tollerjagtprøvens formål er at afprøve og bedømme hunde af racen Nova Scotia Duck Tolling Retrievers
(herefter kaldet Tollere) medfødte jagtegenskaber under for racen jagtrealistiske forhold samt at tilsigte, at der
findes egnede jagthunde af denne race.
Vores tollingjagtprøver arrangeres præcis som andre jagtprøver, altså for at hundene skal kunne testes og deres
egenskaber vurderes under jagtlige former. At hunden vurderes under jagtlige former indebærer, at de evalueres i
terræn, og at forholdene under dagen, præcis som på en jagt, kan ændre sig.
Den første hund der stiller på prøven, har formentlig ikke samme færtforhold under sit søg, som den sidste hund på
prøven. Vejret kan skifte i løbet af dagen, vinden kan lægge sig, tage til eller ændre retning. Forudsætningerne er altså
ikke præcis de samme for alle hunde.
Dommeren kan ifølge jagtprøvereglerne ændre i prøvens udformning under dagen på prøven.
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Under en jagtprøve testes hunden i forskellige situationer, som kan opstå under en jagt. Der er ikke en
præmieringsgrad på hvert af de momenter der indgår. Præmieringen, som hunden får efter prøven, baseres på en
helhedsbedømmelse af hundens arbejde gennem hele prøven.
Det afgørende for en vellykket tollingjagt er hundens evne til at gennemføre lokkearbejdet. Hunden skal derfor kunne
snige sig til skjulet med føreren på en sådan måde, at fugle på vandet ikke forstyrres. Og derefter - i samarbejde med
jægeren - kunne arbejde ved og i skjulet. Fungerer lokkearbejdet ikke, så kommer der ingen fugle på skudhold, og så
bliver der ikke løsnet nogle skud.
Helhedsindtrykket af lokkearbejdet er derfor grundlaget for hele vurderingen, og for den endelige præmiering af
hundes arbejde under prøven. En hund, som har udført et mindre godt lokkearbejde, kan derfor ikke arbejde sig op på
en højere præmiering, selvom arbejdet efter skuddet er meget overbevisende.
Tolleren er en nordamerikansk retriever, som på den traditionelle tollingjagt arbejder alene med jægeren, og som
arbejder både før og efter skuddet.
Dermed skiller den sig ud fra de øvrige retrieverracer, som er udviklet til større godsjagter, hvor mange hunde
arbejder samtidig under jagten, og hvor hundene kun arbejder, efter jægeren har løsnet skud.
Tollerjagtprøven er derfor udformet for at vurdere de jagtlige egenskaber og færdigheder, som benyttes under den
traditionelle tollingjagt. Egenskaber, som ikke er afgørende for hundens arbejde på tollerjagtprøven, afprøves ikke.
En tollerjagtprøve er ikke en retrieverjagtprøve, hvor man har tilsat tollingarbejde. Dette indebærer også, at
bedømmelsen af hundens arbejde skal gøres med hensyntagen til hundens anvendelse på den traditionelle tollingjagt,
og at det er irrelevant hvordan bedømmelsen sker på andre jagtprøver for apporterende hunde.
Jagtlige egenskaber, som er afgørende for tollerens evne til at lykkes i sit arbejde, er fremfor alt samarbejdsvilje (will
to please), vandpassion, vildtinteresse og evnen til at kunne veksle mellem aktivitet/arbejde og passivitet/ro.
En god prøveplads til en tollerjagtprøve indeholder:
Vand med rigeligt vand og vegetation nær vandet.
Mulighed for effektivt tollingarbejde nær vandkanten
Mulighed for et godt dirigeringsarbejde (Åkl- Ekl.)
Mulighed for at prøvens hjælpere kan kaste vandmarkeringer fra f.eks. en ø, en odde. (Kast fra båd bør undgås)
Mulighed for at søget kan indeholde vand, siv, sump.
Endvidere tilstræbes det at hele prøven, så vidt muligt, ligger i umiddelbar nærhed af skjulet.
På tollerjagtprøven anvendes kun lokbart vildt – dvs. alle jagtbare arter af svømmeænder, samt gås. Gæs må ikke
forekomme i Nkl., kan forekomme i Åkl. og skal forekomme i Ekl.

3. Tollerjagtprøvens momenter
På en tollerjagtprøve prøves hunden i lokkearbejdet før skuddet, og i de arbejdsopgaver, som kan forekomme efter at
skuddet er afgivet.

3.1. Lokkearbejdet
Lokkearbejdet består af den snigende tilgang til skjulet – hvor hunden og føreren forsigtigt sniger sig ned til
vandkanten og skjulet uden at forstyrre eller skræmme fuglene som ligger på vandet – og arbejdet i og ved skjulet –
hvor hunden skal veksle mellem det legende og fartfyldte tollingarbejde, og ro og passivitet inde i skjulet.
Lokkearbejdet indleder altid en tollerjagtprøve. Lokkearbejdet afsluttes altid med skud og vandmarkering.
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3.1.1. Tilgangen til skjulet
Den snigende tilgang til skjulet indleder tollerjagtprøven – med undtagelse af kvalifikationsprøven, hvor prøver starter
med hund og fører i skjulet. På en af dommeren anvist plads, tager føreren linen af hunden (hunden er dermed fri
resten af prøven – med mindre dommeren fortæller andet), og prøven starter med at fører og hund sammen sniger
sig ned til skjulet. Tilgangen skal være så forsigtig og så stille som muligt, så ikke fuglene – i en virkelig jagtsituation –
bliver mistænksomme eller flyver fra stedet. På tollingjagten vælger man sig en vej ned til skjulet, hvor man udnytter
terræn for at synes så lidt som muligt for fuglene. På en tollingjagtprøver fortæller dommeren som regel, hvilken vej
hund og fører skal tage til skjulet. På kvalifikationsprøven starter prøven i skjulet!
Når fører starter med at snige sig til skjulet, bør skytten allerede være på plads f eks. i eget skjul ved vandet. Skytten
deltager ikke, når fører og hund sniger sig til skjulet.
Hunden må ikke løbe i forvejen til skjulet eller vandkanten, og høje kommandoer eller fløjtesignaler, som kan
skræmme fuglene bør undgås.

3.1.2. Tollingarbejde og passivitet
Skjulet som anvendes under en tollingjagt eller en tollerjagtprøve kan været et opsat kamuflagenet eller et naturligt
skjul f.eks. et buskads. Skjulet placeres ved bredden. For at fuglene skal kunne være opmærksomme på hundens
tollingarbejde, bør der findes åbne bredder på 10-20 m. enten på den ene side, eller fordelt på begge sider af skjulet.
Ved skjulet skal hunden kunne veksle mellem legefuld og fartfuld tolling, hvor føreren kaster en tollinggenstand langs
bredden, og hunden henter denne tilbage, og ro og passivitet i skjulet. Føreren bestemmer selv, hvilken genstand der
tolles med, men genstande med lyd eller pib bør undgås.
Føreren bør, på samme måde som jægeren under en tollingjagt, sidde med udsigt over vandet, og hunden mellem sig
og skjulet. Under prøver instruerer dommeren føreren om, hvornår der skal arbejdes, og hvornår der skal holdes
pause.
Under passivitet/pause skal hunden være stille og rolig. Føreren må ikke røre hunden eller holde hunden. Er der behov
for kommandoer, bør disse være stille og diskrete.
Tollingarbejdet skal være fokuseret og fartfuldt. Hunden skal være fokuseret på arbejdet, og på at hente og komme
tilbage med tollinggenstanden, men hvis den under arbejdet hurtigt skimmer terræn og vand, er dette ikke en
ulempe. Det er ønskværdigt, at hunden arbejder legende og viser sig på bredden, da dette under jagten gør fuglene
mere interesserede. Arbejdet bør ske med så få kommandoer som muligt.
Under tollingen bedømmes apportgreb ikke, og der bedømmes ikke på ”knaldapporter”. Hunden må ikke afbryde
tollingarbejdet for at gå i vandet, eller for at løbe ud i terrænet.
Et vellykket lokkearbejde indebærer på jagten, at fuglene er kommet på skudhold, og at jægeren har mulighed for at
nedlægge vildtet. På en tollerjagtprøve afsluttes lokkearbejdet i skjulet i Nkl. og i Åkl. altid med skud og
vandmarkering.

3.2 Vandarbejde
Tollingjagten sker altid ved vandet, og derfor er det en forudsætning, at store dele af en tollerjagtprøve også sker ved
vandet. En toller forventes at have stor vandpassion. Den skal uden at tøve gå hurtigt og stille i vandet, uanset om
prøven finder sted ved lavt vand, stenede strande, sump eller andet. Hunden skal være en god og udholdende
svømmer.

3.3 Efterskudsarbejdet
På tollerjagtprøven afprøves hunden efter skuddet i samme arbejdsopgaver som andre retrievere og apportører. De
tre situationer, som kan opstå efter en jagt med en toller, er:
- at hunde ser fuglen falde, husker den, og derefter på jægerens kommando hurtigt løber til nedfaldsstedet, på vand
eller på land, samler fuglen op og hurtigt returnerer til jægeren med fuglen. Dette kaldes på prøver for en markering.
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- at hunden ikke har set fuglen falde, men jægeren har set hvor fuglen faldt. Jægeren skal da kunne sende hunden til
nedfaldstedet, på vand eller på land, ved hjælp af kommandoer, hånd- og fløjtesignaler. Hunden skal apportere fuglen
og hurtigt returnere til jægeren med den. Dette kaldes på jagtprøve for en dirigering.
- at hverken hunden eller jægeren har set, hvor fuglene er faldet, men at jægeren ved i hvilket område de kan være
faldet. Hunden skal så kunne sendes til dette område og søge efter fuglene i et frit søgearbejde, hvor hunden skal
gennemsøge området og lokalisere fuglene ved brug af sin næse. Når hunden finder vildt, skal den hurtigt samle det
op, og returnere til jægeren. Hunden skal arbejde i området, til jægeren har fået alt vildt hjem. På en tollerjagtprøve
består det anviste søgeområde altid af både vand og land. Dette arbejde kaldes i på jagtprøven for frit søg.

3.3.1. Markeringer
En markering på en jagtprøve svarer til jagtsituationen, hvor hunden er på plads når skuddet løsnes, og vildtet falder
på vand eller på land.
Hunden skal ved markeringen sidde stille og roligt på plads - både ved skuddet og ved kastet. Hunden skal
opmærksomt observere, hvor fuglen falder og huske nedfaldsstedet. Når dommeren giver tilladelse, kan føreren
sende sin hund. Hunden skal derefter hurtigt og direkte løbe til nedfaldsstedet og spontant og uden tøven samle
vildtet op, og returnere direkte til føreren med vildtet.
Ved enkeltmarkering skydes et enkelt skud og et stykke vildt kastes. Ved en dobbeltmarkering skydes først et skud og
der kastes et stykke vildt. Derefter skydes der igen, og yderligere et stykke vildt kastes et andet sted. Hunden skal
huske begge nedfaldssteder og med så lidt støtte og hjælp fra føreren som muligt apportere begge stykker vildt.
På tollingjagten forekommer flest vandmarkeringer, hvor fuglene falder på svømmedybt vand. I Nkl. forekommer kun
enkeltmarkeringer, mens dobbelt- og enkeltmarkeringer kan forekomme i Åkl. og Ekl.

3.3.2. Søget
Det frie søg modsvarer den situation, der kan opstå på en jagt, hvor hunden ikke var på plads, da skuddene blev løsnet
og fuglene faldt, og jægeren ikke ved præcis hvor i området fuglene er faldet.
På jagtprøven fortæller dommeren føreren, hvor søgeområdet er, og hvor man har lov at sende hunden fra. Hunden
skal derefter i god fart afsøge hele det aktuelle område, og følge op på de færter af vildt, som den finder. Hunden skal
spontant og uden tøven opsamle de fundne fugle, og hurtigt bringe disse retur til føreren. Fuglene lægges ud på
samme steder til alle hunde, som starter i klassen.
Hunden skal udvise et effektivt søgemønster, hvor den afsøger hele det udpegede område, og hvor den arbejder i nye
steder af området, i stedet for hele tiden at søge de samme steder hen. Forlader hunden det anviste område, bør
føreren stoppe hunden, og styre den tilbage til området.
På tollerjagtprøven bør dele af søget ligge i vand, gerne med rigelig vandvegetation, eller i sumpede områder.
Under søget kan dommeren bede føreren om at sende hunden til et bestemt søgeområde, og få hunden til at arbejde
i dette mindre område, til fuglene er lokaliseret og apporteret. I dette tilfælde kan føreren anvende signaler eller
kommandoer til at holde hunden i ret område (dirigeret nærsøg).

3.3.3. Dirigeringer
Dirigeringsarbejdet modsvarer en jagtsituation, hvor hunden ikke har set vildtet falde, men hvor jægeren ved, hvor
det er faldet.
På jagtprøven fortæller dommeren føreren, hvor vildtet ligger. Føreren skal herefter med fløjtesignaler og
kommandoer styre hunden til det anviste sted, hvor den spontant skal samle vildtet op og apportere det direkte
tilbage til føreren. Søgesignal må anvendes for at fortælle hunden, at den er i det rigtige område. Samtlige hunde i
klassen får en tilsvarende opgave.
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Samarbejdet mellem hund og fører skal i dirigeringsopgaven være effektiv og overbevisende. Hunden skal hurtigt tage
de signaler og kommandoer føreren giver, og bevæge sig i rigtig retning. Føreren må støtte sin hund, når den er på
rette vej og hurtigt korrigere eller stoppe hunden, når den er på vej i forkert retning. Føreren vælger selv, hvilken vej
der skal sendes, og hvordan man vil anvende terræn eller vind, for at få hunden til rette sted.
Et skud bør altid løsnes, inden hunden og føreren skal lave dirigeringen. Dette skud kan f.eks. afgives, når hunden er
på vej tilbage med en fugl fra søget eller en markering. Hunden skal – når skuddet løsnes – beholde et roligt greb og
ikke afbryde det igangværende arbejde.
På tollingjagtprøver bør dirigeringsarbejdet først og fremmest ske på vand. Der kan dog forekomme opgaver, hvor
noget af vejen til fuglen er på land og noget på vand. Dirigeringsopgaver forekommer på tollerjagtprøve i Åkl. og Ekl.

4. Klasser
4.1 Kvalifikationsprøver
For at starte på kvalifikationsprøven skal hunden være mindst 12 måneder gammel. En hund, som består
kvalifikationsprøven, er kvalificeret til at starte i begynderklassen. En hund, der har bestået kvalifikationsprøven, kan
IKKE længere starte på en kvalifikationsprøve.
I tollingarbejdet skal indgå 10-15 tollinger og mindst én pause på ca. 30 sekunder. På kvalifikationsprøven skal hunden
tilbydes 2 markeringer – én på svømmedybt vand og én på land.
Mindst to skud skal løsnes for hunden – én på hver af markeringerne.
Markeringernes længde må ikke overstige 10-15 meter på vand og 20-30 meter på land. Skytten bør befinde sig på
rimelig afstand af hunden men stadig synlig for hunden. Hunden skal også kunne se kasteren. I forbindelse med
vandmarkeringen stiller føreren sig ved siden af skjulet med hunden fri ved fod. Linen må lægges løst om hundens
bryst. Der må tages imod hunden i vandkanten.
Hunden skal afprøves i frit søg. Søgeområdet skal være et let fremkommeligt terræn ved vandet. Søgeomådet skal
være ca. 20 x 20 meter, hvor der er udlagt 4 stykker vildt, hvoraf 2 skal apporteres.
Der bør afleveres til hånd, men afleveringer i førers nærhed accepteres.
Hunden føres i line under prøven, men der skal indgå 15-25 m fri ved fod, der skal indgå naturligt i prøven. Fri ved fod
foregår altid efter Tollingen og altid med retning væk fra eller parallelt med vandet.

4.2. Begynderklasse (Bkl.)
For at starte i Begynderklasse skal hunden være mindst 12 mdr. gammel og har bestået kvalifikationsprøven eller har
opnået præmiering på officiel Begynderklasse tollerjagtprøve i udlandet. En hund, som opnår 2 gange 1. præmiering i
Begynderklasse kan starte i Åbenklasse. Man kan også vælge at fortsætte i Begynderklassen i det indeværende
kalenderår, men må i så fald – hvis deltagerantal på prøven overstiger det fastsatte – afstå sin plads til hunde, der
endnu ikke har opnået 2 gange 1. præmiering. En hund, som har været startet i Åbenklasse, kan ikke længere stille i
Begynderklasse.
I tollingarbejdet skal indgå mindst 10 tollinger og mindst en pause på ca. 30 sek. I Begynderklasse skal hunden tilbydes
mindst 6 apporteringer. Mindst 2 af disse skal være på svømmedybt vand.
Mindst 3 skud skal løsnes for hunden; dette betyder normalt 3 enkeltmarkeringer, hvoraf den første er
vandmarkeringen, som afslutter tollingen. Yderligere mindst en vandmarkering på vand skal forekomme på prøven.
Markeringernes længde bør ikke overstige 20 meter. Skytten bør befinde sig på rimelig afstand af hunden men stadig
synlig for hunden. Hunden skal også kunne se kasteren. Føreren sender hunden fra skjulet, men kan – hvis det er
nødvendigt – tage et til to skridt frem for at tage imod hunden, når den kommer op af vandet med fuglen.
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Hunden skal prøves i frit søg. Søgeområdet skal være let fremkommeligt terræn ved vandet, samt åbent vand og/eller
vand med vegetation, siv eller sumpede områder. Vildtet kan i Begynderklasse ligge op til 50 meter fra
udgangspunktet. Mindst 4 ænder skal apporteres fra søget, hvor der kan være udlagt yderligere vildt.
I denne klasse er det ønskværdigt, at vildt afleveres til hånd, men selv afleveringer i førerens direkte nærhed (inden
for nogle meter) kan godkendes.
-

Prøven i Begynderklasse skal indeholde lokkearbejde (fører og hund sniger sig ned til skjulet, tollingarbejde og
passivitet i skjulet) samt arbejde efter skuddet (markeringer og frit søg).
Prøven kan indeholde et retningsbestemt nærsøg.
Ved markeringsarbejdet, som afslutter lokkearbejdet, bør føreren sidde i skjulet med hunden udenfor skjulet.
I Begynderklasse må der ikke forekomme et opdelt lokkearbejde, hvor hunden efter den første markeringsopgave
skal lave nyt lokkearbejde. Der må ikke forekomme dobbeltmarkeringer eller dirigeringsopgaver. Gås må ikke
anvendes i Begynderklasse. Der må ikke forefindes anden hund på prøvepladsen.

4.3 Åbenklasse (Åkl.)
I denne klasse starter hunde som har opnået 2 gange 1. præmiering i Bkl. ved en officiel tollerjagtprøve, og som endnu
ikke har opnået 2 gange 1. præmiering i Åkl. Den ene 1. præmiering må være opnået på officiel udenlandsk
tollerjagtprøve. En hund, som har startet i Ekl., kan ikke længere stille i Åkl.
I lokkearbejdet skal der indgå mindst 20 tollinger og 2 passiviteter af 30-60 sekunder. I Åkl. skal hunden tilbydes
mindst 9 apporteringer. Mindst 4 af disse apporteringer skal være fra svømmedybt vand. Mindst 4 skud skal løsnes for
hunden.
Markeringernes længde kan være op til 40-50 meter. En overvejende del bør være vandmarkeringer, og mindst én
dobbeltmarkering skal indgå. Føreren skal ved prøvens første markeringsopgave – den som afslutter lokkearbejdet –
blive i skjulet med hunden placeret udenfor skjulet.
Hunden skal prøves i frit søg. Søgeområdet bør være mere svært fremkommeligt end i Bkl. og skal omfatte åbent vand
og/eller vand med vegetation, siv eller sump. Vildtet kan i Åkl. ligge op til 60 meter fra udgangspunktet. Der bør være
mindst 5 stykker vildt i søget.
I Åkl. skal indgå mindst én dirigeringsopgave på op til 70 meter. Denne bør foregå i vand.
I denne klasse skal alt vildt afleveres til hånd.
-

-

Åkl. prøven skal indeholde lokkearbejde (fører og hund sniger sig ned til skjulet, tollingarbejde og passivitet i
skjulet) samt arbejde efter skuddet (markeringsopgaver, dirigering og frit søg).
Prøven kan indeholde et andet lokkearbejde efter det første markeringsarbejde. Der kan forekomme markeringer
med skjult kaster, dobbeltmarkering med 2 kastere, samt skud til dirigeringen, når hunden er på vej ind med vildt.
Gås kan forekomme i Åkl.
I Åkl. må der ikke forekomme lokkearbejde i 2 forskellige skjul, og de forstyrrelser under nedgangen til skjulet
eller lokkearbejdet som er beskrevet i Ekl. må ikke forekomme. Anden hund må ikke forefindes på prøvepladsen.

4.3 Eliteklasse (Ekl.)
I denne klasse starter hunde som har opnået 2 stk. 1. præmieringer i Åkl. En af disse kan være opnået i Åkl. ved officiel
tollerjagtprøve i udlandet. Hunden kan startet i Ekl. selvom den har opnået 2 3 gange 1. præmiering i klassen, men
hvis der er begrænset deltagerantal, viger hunden for deltagere, der endnu ikke har opnået 2 3 gange 1. præmiering i
Ekl.
I lokkearbejdet skal der indgå 25-30 tollinger, og 2 til 3 passiviteter på 1-2 minutter.
Et eller to skjul kan anvendes til hundens lokkearbejde. Under nedgangen til skjulet kan der forekomme forstyrrelser
(f.eks. nedgangen afbrydes, startes forfra, eller man sniger først til et skjul hvor skytten sidder, for derefter at snige til
næste skjul).
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Under arbejdet ved skjulet kan der forekomme forstyrrelser (f.eks. vandplask). Snigning mellem 2 forskellige skjul kan
forekomme. Skud og kast kan ske midt under igangværende tolling (hunden bør da afbryde sit lokkearbejde, markere
vildt der falder, og på signal fra føreren apportere det faldne vildt).
I Ekl. skal hunden tilbydes mindst 9 apporteringer. En overvejende del af disse bør være vandmarkeringer, og
dobbeltmarkeringer skal indgå. Føreren skal ved de markeringsopgaver, som afslutter tollingen, blive siddende i
skjulet med hunden udenfor.
Hunden skal prøves i frit søg. Søgeområdet skal være mere svært fremkommeligt og svært at arbejde i, og det skal
indeholde åbent vand og/eller vand med vegetation, siv eller sump. Vildtet i Ekl. kan ligge op til 60 meter fra
udgangspunktet. Der bør være mindst 5 stykker vildt i søget.
I Ekl. skal indgå mindst en dirigeringsopgave. Denne kan være op til 100 meter, men kortere oplæg hvor man virkelig
kan afprøve hundens dirigerbarhed bør foretrækkes. Dirigeringen skal ske helt eller delvis på vand.
I denne klasse skal vildt afleveres til hånd.
-

-

Prøven i Ekl. skal indeholde lokkearbejde (fører og hund sniger sig ned til skjulet, tollingarbejde og passivitet i
skjulet) samt arbejde efter skuddet (markeringsopgaver, dirigering og frit søg). Gæs skal forekomme i Ekl.
Prøven kan indeholde forstyrrelser under nedgang til skjulet samt tollingen. Der kan forekomme lokkearbejde ved
2 forskellige skjul. Der kan være lagt lokkeænder ud. Der kan forekomme trippelmarkeringer og/eller
dobbeltmarkeringer med skjult kaster, med 2 kastere, eller hvor 1 kaster går til et nyt sted til anden markering.
Der kan forekomme skud og kast under tollingen. Der kan forekomme ”forbi skud”, eller skud og kast, mens
hunden er i søget eller på vandet (den skal så erindre nedfaldsstedet og afslutte den igangværende
arbejdsopgave).
I Ekl. må der ikke forekomme anden hund på prøvepladsen.

5 Bedømmelse
5.1. Mundtlig og skriftlig kritik
Førere, som starter på tollerjagtprøve, får både en mundtlig og en skiftelig kritik. Direkte efter prøven gives den
mundtlige kritik, hvor dommeren opsummerer hundens arbejde og tilskuere kan være med og lytte. Den skriftlige
kritik, hvor føreren får at vide hvilken præmieringsgrad hunden har opnået, gives sædvanligvis efter at alle hunden har
været til start, og prøven er slut.
Det er god etik ikke at kritisere eller stille spørgsmålstegn ved dommerens bedømmelse – hverken under den
mundtlige kritik eller under resten af prøven. Dette gælder både deltagere og tilskuere.
Dommerens bedømmelse og den endelige præmieringsgrad gives på grundlag af hundens arbejde på dagen.
Argumenter som, at man som fører ikke har trænet momentet, trænet det for lidt eller lavet førerfejl under prøven –
er ikke begrundelse for, at man skal erhverve en højere pris. En fører – som vil spørge dommeren om hundens arbejde
under prøven, eller som vil spørge om hvad man skal træne videre på - bør gøre dette efter prøven.

5.2. Præmiering
Det afgørende for præmieringsgraden skal være det helhedsindtryk, dommeren har af hundens arbejde og
egenskaber, hundens almene effektivitet, samt hvilken evner, den har som jagthund i forskellige situationer.
Dommeren bør i sin bedømmelse lægge størst vægt på, hvordan fører og hund sniger sig ned til skjulet, og
lokkearbejdet ved skjulet, da disse momenter er de for racen specifikke og skiller sig helt ud i forhold til vanligt
retrieverarbejde. Fører og hunds måde at snige sig til skjulet og lokkearbejdet skal derfor – jfr. jagtprøvereglerne,
være afgørende for den højeste præmieringsgrad hunden kan opnå.
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I alle klasser anvendes kvalitetsbedømmelse. Derfor kan flere hunde opnå samme præmiering, og der sker ingen
placering af de startende hunde. (Bortset fra hvis arrangøren beder dommeren om at udpege ”Dagens bedste hund”,
eller hvis arrangøren ønsker at uddele vandrepokaler eller mestertitler).
Hunden kan tildeles en 1. præmiering, en 2. præmiering, en 3. præmiering, en 0. præmiering eller et D for
diskvalifikation. For at hunden skal kunne få en 1. eller 2. præmiering kræves det, at den mindst er godkendt i alle
bedømte egenskaber.

5.3. Kritik – bedømmelsesanvisninger
Til den skriftlige kritik anvendes kritiksedler fra DNSDTR klub. Kritikken skal altid underskrives af dommeren. Den
består af 3 sider. Den hvide udleveres til føreren ved præmieoverrækkelsen. De andre side opbevares af DNSDTRK.

Lokkearbejdet
Tilgangen til skjulet
Dette sker i alle klasser med hunden fri ved fod (med undtagelse af kvalifikationsprøven, hvor hunden starter i skjulet).
Hunden skal følge fører og være stille, og føres med så få kommandoer som muligt, og hvis det kræves, skal det være
med diskrete signaler/kommandoer. Hunden må ikke løbe ned til skjulet, vandet eller til hjælpere eller skytte. I Nkl.
kan føreren vise tollinggenstanden til hunden, inden nedgangen begynder Hvis der i Ekl. skal sniges mellem 2
forskellige skjul, så skal denne forflytning ske lige så diskret, som til det første skjul.

5.3.2. Tollingen/stil
Dette arbejde skal være fartfyldt og fokuseret. Hunden skal styres med så få signaler og kommandoer som muligt.
Hunden skal direkte og selvstændigt hente og komme tilbage med tollinggenstanden. Hunden må gerne arbejde
legenden og hoppende. Leg, som ikke påvirker fart og tempo, taler til hundens fordel.
Apportgreb bedømmes ikke under tollingen. Tollingen bør ske langs vandkanten, og hunden arbejder mellem
vandkanten og skjulet. Hunden, som under tollingen hurtigt skimmer omgivelserne eller tager en kort drikkepause for
derefter at fortsætte arbejdet, kan ikke belastes for dette.
Føreren bør medbringe flere tollinggenstande, og bør udnytte terrænet fuldt ud, for at eksponere hunden under
tollingen.
Hvis hunden ikke viser nogen interesse for tollingen eller tollinggenstanden, eller hvis den går af hånd og forlader
skjulet for f.eks. at gå i vandet og svømme, er dette en belastende fejl, som tillader dommeren at afbryde prøven.

5.3.3. Passivitet
Hunden skal under passiviteten forholde sig stille og roligt og uden lyd i skjulet.

5.3.4. Flytning mellem skjul/forstyrrelser (kun Ekl.)
Under 4.3. er beskrevet de forstyrrelser, som kan forekomme i Ekl., når fører og hund sniger sig til skjulet,
tollingarbejdet eller passiviteten. De skal på prøven efterligne situationer, hvor fuglene er urolige, eller hvis trækkende
søfugle lander på vandet i hundens nærhed.

Efterskudsarbejdet
5.3.5 Skudreaktion
I Bkl. skal man være opmærksom på, om den urutinerede hund viser negativ reaktion på skud. Skytten bør være
placeret ca. 15 meter fra hunden.
Skudrædhed eller svært kontrolleret reaktion ved skud er alvorlige fejl, som berettiger dommeren til at afbryde den
videre afprøvning.
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5.3.6 Fasthed i pladsposition
Hunden skal udvise fasthed i pladspostionen ved skud eller kast, samt ved eventuelle transporter på prøven.

5.3.7. Vandarbejde og svømmeteknik
Hunden skal effektivt og frivilligt kunne gå i vandet, og gennem vegetation ved vandet. I Bkl. kan man se gennem
fingre med, at en urutineret hund – på vej ud til vildtet – svømmer på en plaskende måde. Hunden skal gå i vandet
uden tøven.
Totalt uvilje mod at gå i vandet berettiger dommeren til at afbryde den videre afprøvning og bør udløse et D i alle
klasser.

5.3.8. Markeringsevne
Skyttens placering i forhold til kasteren og geværets retning er meget vigtig, for at hunden skal få de bedst mulige
forudsætninger for at være opmærksom på kaster, kast og nedfaldssted. Dommeren skal sørge for, at hund og fører er
forberedt på markeringsopgaverne. Vildt i Åkl. og Ekl. bør falde skjult i vandvegetation eller anden vegetation.

5.3.9. Søgearbejde
I alle klasser bør hundene vise effektivitet, motivation og lyst til at ville finde og apportere fundet vildt. Søgeområdet
skal lægges i forbindelse med vandet, og dele af søget bør udgøres af vand og/eller vådområder. I Bkl. bør søget være
let overskueligt, og der bør tages hensyn til den manglende erfaring i forhold til at afsøge eksempelvis vand. I Åkl. skal
søget være større, og indeholde flere udfordringer end i Bkl. (Samme område kan anvendes, hvis vildt lægges længere
væk eller mere utilgængeligt.) I Åkl. og Ekl. bør hunden spontant afsøge vandet og vegetation ved vandet. I Ekl. Kan
søget være identisk med søget i Åkl.
Ineffektivt søg belaster hunden. Helt ineffektivt søg berettiger dommeren til at afbryde den videre afprøvning.

5.3.10. Dirigerbarhed
I Åkl. og Ekl. er dirigerbarheden målt på hundens samarbejdsvilje og træningsbarhed. Forskellen mellem klasserne er
dels sværhedsgraden og dels kravet til udførelsen af opgaven. Kommandoer skal forekomme sparsomt, og hunden
skal følge førerens kommandoer og anvisninger. Skud bør afgives inden dirigeringsopgaver.

5.3.11. Apporteringslyst
Fundet vildt skal apporteres spontant, og afleveres direkte til føreren. Hunden må ikke fortsætte et søg ved vildt i
munden. Dobbeltapportering eller vildtbytte er en fejl, som skal dømmes efter situationen – en i øvrigt spontan og
apporteringsvillig hund på kvalifikationsprøve, som på vej hjem kommer til at bytte et vildt, bør ikke belastes for hårdt.
Hvis en hund tydeligt værger sig for at samle fundet vildt op, er det en alvorlig fejl, som berettiger dommeren til at
afbryde den videre afprøvning.

5.3.12. Apportgreb
Vildtet skal apporteres på en sådan måde, at det ikke glider ud af grebet, at hundens bevægelser ikke unødigt
forhindres, og at vildtet ikke skades af hundens tænder.
Apportgreb skal først bedømmes ved første vandmarkering efter tollingarbejdet. Apportgreb under tolling bedømmes
ikke. Ved bedømmelse af grebets blødhed og balance, skal der tages hensyn til vildtets tilstand og størrelse. Hvis der
er usikkerhed om, hvorvidt hunden har skadet vildtet, eller om vildtet er skadet ved kast eller nedslag, skal hunden
ikke belastes. Aflevering skal ske frivilligt og sikkert til førers hånd, uden at fører behøver at flytte sig. Til
Kvalifikationsprøven og i Bkl. accepteres dog, at afleveringer sker i umiddelbar nærhed af føreren (indenfor et par
meter).
Apportgreb, som skader vildtet, berettiger dommeren til at afbryde den videre afprøvning.
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Bedømmelse:
5.3.13. Udholdenhed
Hunden bør have et jævnt tempo og ikke udmattes under prøven. I bedømmelsen skal der tages hensyn til, om prøven
gennemføres på en rigtig varm dag, eller om terrænet er rigtig tungt, sumpet eller svært at bevæge sig i.

5.3.14. Samarbejde/Will to please
Hunden bør under hele afprøvningen vise vilje til at samarbejde med føreren. Det forventes, at en toller lydigt og
opmærksomt, følger sin fører gennem terrænet.

5.3.15. Evt. lyd
På tollingjagten kan visse mindre lyde – som ikke påvirker udfaldet af lokkearbejdet og jagten - tolereres. En hund,
som f.eks. af arbejdsiver giver en mindre lyd fra sig, når den svømmer ud til vildtet, eller som i forventning ikke er helt
stille inden et søgearbejde, belastes ikke af dette.
En hund, som under hele afprøvningen arbejder uden lyd, har en fordel, og dette skal belønnes.

5.3.16. Sammenfattende kritik
Her gives en kort opsummering af hundens arbejde under den samlede jagtlige prøve før, under og efter skud.

5.4. Diskvalificerende fejl
Hvis hunden udfører et helt utilfredsstillende arbejde, har dommeren ret til at afbryde den videre afprøvning af
hunden. Andre fejl som berettiger dommeren til at afbryde prøven er:
Helt utilfredsstillende søg, hunden går af hånd, stærk skudrædhed, svært kontrolleret ophidselse, tydelig værgen for
apportering, apportgreb som skader vildtet, totalt uvilje mod at gå i vand og aggressivitet mod anden hund.

5.5. Dommere, deltagere og tilskuere
Dommeren alene har ansvaret for prøvens endelige oplæg, afviklingen af prøven og for at øvrige funktionærer udfører
deres opgaver på en korrekt måde.
Dommeren skal være velinformeret omkring de af DKK og DNSDTR klub fastsatte jagtprøveregler for tollerjagtprøve,
og denne vejledning for tollerjagtprøve fastsat af DNSDTR klub. Dommeren er at betragte som repræsentant for DKK,
og skal bestræbe sig på en i enhver henseende korrekt opførsel. Dommeren skal bedømme de deltagende hunde på
en vedtaget, tillidsvækkende og overbevisende måde, og sikre at bedømmelsen er positiv. Bedømmelsen skal
foretages ud fra en vurdering af hundens fordele og eventuelle fejl og mangler.
Ansvaret for, at dommeren er bekendt med regelsættet og denne vejledning, påhviler arrangøren i samarbejde med
tollerklubbens jagtudvalg (JU).
Dommeren må ikke ankomme til prøven sammen med eller inden prøven have overnattet hos en person, som
kommer til at starte for ham/hende på den aktuelle prøve.
Er der dommeraspirant(er) på prøven bør denne/disse tages lige så godt imod, som den fungerende dommer, af
funktionærer, deltagere og tilskuere.
Hundeførere skal kende tollerjagtprøvereglerne samt denne vejledning disse anvisninger. Hundeførere har ret til
inden start at stille spørgsmål til dommeren angående prøven og de forskellige momenter.
Det hører til god tone, at man ikke diskuterer præmieringen med dommeren, eller offentlig kritiserer bedømmelsen
under eller efter prøven. Hundeføreren bør sigte efter at føre sin hund, så den arbejder med glæde og lyst.
Kommandoer og signaler skal være beherskede og gerne bruges så lidt som muligt.
Fysisk kontakt med hunden, med det formål at berolige den, eller irettesætte den er IKKE tilladt. Dressurhjælpemidler,
som hunden kan forbinde med ubehag eller angst, er ikke tilladt. (OBS: Dette gælder ikke hjælpemidler som
eksempelvis en krykke, som hundefører er afhængig af, for at kunne bevæge sig rundt i prøveområdet.)
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Det er ikke tilladt at disciplinere hunden. Skulle dette ske, medfører det bortvisning fra prøven.
Tilskuere skal under hundens arbejde ikke forstyrre den startende, hunden eller prøvens funktionærer. Samtaler, som
føres under hundens arbejde, skal være dæmpede. Tilskuere bør ikke under prøven diskutere dommerbeslutninger,
bedømmelser eller prøveoplæg. Tilskuere, som ikke tager hensyn til dette, kan bortvises fra prøven.

6 Planlægning af tollingjagtprøve
6.1 Arrangør
DKK er ansvarlig for al prøvevirksomhed. Specialklubben (DNSDTR) kan være arrangør af tollingjagtprøver under
henvisning til gældende jagtprøvereglement. Der findes ingen begrænsning for, hvor mange prøver DNSDRTR kan
afholde om året. En prøve, som er åben for tilmelding, kan herefter kun aflyses efter beslutning af DNSDTR klubs
bestyrelse.

6.2 Ansøgning om afholdelse af jagtprøve
DNSDTRK benytter DKK’s Hundeweb, som er et elektronisk tilmeldingssystem, der håndterer alle officielle
tollingjagtprøver. Det er DKK, som sammen med DNSDTR ved hjælp af dette system håndterer ansøgninger om prøve,
godkendelse, administration, lodtrækning og indrapportering til DKK.
DNSDTR/JU ansøger om alle officielle prøver i Hundeweb. Mener du at være berettiget til at skulle bruge login – men
mangler dette - kontakt da bestyrelse eller JU.
Forårsprøver bør være lagt op senest 31. januar, efterårsprøver senest 30. april. Yderligere prøver kan godkendes
under forudsætning af, at der er mindst 30 dage mellem at prøven åbnes for tilmelding og sidste anmeldelsesdag.
Følgende oplysninger er nødvendige når prøven skal oprettes:
- Prøveplads (prøveområde) og dato for prøven
- Sidste tilmeldingsdag
- Aktuelle klasser, samt eventuelt deltagerantal i klasserne.
- Dommer/dommere
-Kontaktperson med kontaktoplysninger
Når prøven er godkendt af DKK, bliver den offentlig tilgængelig for alle medlemmer.

6.3 Antal startende hunde
Det anbefales, at dommeren ikke skal dømme flere hunde på dagen end nedenstående. Hvis dommeren har en
aspirant med, må antallet af hunde ikke overstige det anbefalede antal.
Ved en prøve med én klasse for en dommer på én dag:
Kval/Bkl: 14-16 hunde
Åkl: 12-14 hunde
Ekl: 10-12 hunde
Ved en prøve med 2 klasser for en dommer på én dag:
Kval/Nkl/Åkl: sammenlagt 12-14 hunde
Nkl/Ekl: sammenlagt 11-13 hunde
Åkl/Ekl: sammenlagt 10-12 hunde
Ved prøve med samtlige klasser for en dommer på én dag:
Kval/Bkl/Åkl/Ekl: sammenlagt 11-14 hunde.
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Dommeren skal godkende at ville dømme et større antal startende hunde, hvis ovenstående overskrides.
Tidligt eller sent på året anbefales det at bruge det lave antal startende, mens det høje antal startende bruges på
prøver på de lyse dage. Ved flere klasser for en dommer kan arrangøren vælge fordeling mellem antal startende i de
respektive klasser. Bliver en klasse ikke fyldt ved udløb af tilmeldingsfristen, kan en anden klasse have flere starter.
Forekommer der særlig grund til at deltagerantallet på en prøve er lavere, er det en forudsætning for prøvens
afvikling, at det godkendes af den part, som har det økonomiske ansvar for prøven.

6.4 Dommer
Tag kontakt til dommere, så snart datoer og steder for prøverne er fastlagt.
Dommeren skal i henhold til de dommeretiske regler besvare en forespørgsel skriftligt inden for 14 dage. Takker
dommeren JA bør dette bekræftes skriftligt. En skriftlig aftale bør laves, og denne kan indeholde prøveplads,
prøvedato, vejbeskrivelse og kontaktperson. Samtidig sendes reglerne for afholdelse af tollingjagtprøver samt denne
vejledning til dommeren.
Hvis der bookes overnatning til dommeren, skal denne modsvare enkelt hotel standart, dvs. enkeltværelse med bad
og toilet i en eller anden tilknytning til værelset.
Hvis dommeren, efter tunge overvejelser, tvinges til at melde afbud, er det kutyme at han/hun hjælper med at finde
en erstatning.
Når prøvepladsen er helt fastlagt, kontakt dommeren og hør om denne vil have en skitse eller luftfoto fra Google
maps eller anden korttjeneste, med beskrivelse af terræn og mulige prøve setup, eller om man skal mødes på
prøvepladsen for en gennemgang af tænkte prøve setup.
Det er altid dommeren, der har det endelige ansvar for prøvens setup.

7 Administration og afvikling af tollerjagtprøve
7.1 Administration af tollerjagtprøve.
DKK anvender et webbaseret tilmeldingssystem til håndtering af alle jagtprøver.
Arbejdsgangen er som følger:
-

Afdelingen/raceklubben lægger prøven ind og ansøger om prøven i hundeweb. DKK godkender prøven, og gør
den synlig for tilmelding.
Ansvarlig for tollerjagtprøven åbner derefter – i god tid inden prøven - for tilmelding. Der skal være mindst 30
dage mellem første og sidste tilmeldingsdag.
Arrangør er herefter ansvarlig for prøven på disse områder:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Offentliggøre aktuel information om prøven på diverse sider og informationskanaler
Lukke prøven for tilmelding. Hvis prøven ikke er fyldt, kan tilmeldingsfristen forlænges
Håndtere diverse kontrol af tilmelding samt betaling
Trække lod, hvis dette er nødvendigt i forhold til deltagerantal
Offentliggøre startliste
Offentliggøre PM
Håndtere afbud og eventuel orientering af reserver
Afvikle prøven og indrapportere præmieringer
Håndtere tilbagebetalinger i henhold til gældende bestemmelser.
Verificere præmieringerne i henhold til dommerens underskrevne præmielister
Verificere resultat før rapportering til DKK og til arrangør
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Aflevere kopi af kritiksedler til JU
Sikre at dommeren godtgøres i forhold til gældende aftaler. Dette skal ske indenfor en uge efter at
prøven er afsluttet.

7.2 Funktionærer – ansvarsfordeling
Dommer:
-

Autoriseret af DKK som tollerjagtprøvedommer eller udenlandsk dommer godkendt af DKK
Ansvarlig for at prøven gennemføres ifølge gældende regler for tollerjagtprøve
Har retten til at ændre prøveoplægget, selv under prøven når denne er i gang, hvis omstændighederne
kræver det.

Prøveleder:
Prøveleder skal være godkendt af JU.
Prøvelederen er, i samarbejde med dommeren, ansvarlig for prøvens gennemførsel. Prøvelederen er ansvarlig for
prøvens sikkerhed. Prøvelederen fordeler arbejdsopgaverne mellem prøvens funktionærer og holder normalt parolen
for de startende, samt prøvens afslutning. Prøvelederen sikrer i forhold til tollerjagtprøvereglerne vildtets kvalitet (se
afsnit 8.11.)
Prøvelederen er ansvarlig og står for planlægningen før prøven. Følgende opgaver kan en prøveleder have (eller
uddelegere) før, under og efter prøven:
-

Kontakt dommer – aftale transport, ankomsttid, ordne overnatning m.m.
Ansvarlig for kontakt med markejer/jagtejer, sørge for tilladelse
Informere dommeren om prøvepladsen (se afsnit 7.5)
Afklare behov for funktionærer, apporteringsvildt, ammunition, både m.m.
Fordele funktionærernes arbejdsopgaver
Lave gennemgang med funktionærer om dommerens oplæg af prøven i den aktuelle klasse
Tilse at startende er informerede og klar til start, når forrige hund er færdig
Prøvelederen må ikke forlade prøven under afvikling af prøven. Prøvelederen kan, hvis det er mangel på
funktionærer, agere kaster, skytte eller vildtudlægger
Ansvarlig for håndtering af kasseret vildt

To prøveledere kan sagtens være tjenestegørende ved samme prøve, hvis de har hver deres klasser. (Da der ikke
afholdes særligt mange prøver, kan dette muliggøre at prøveledere, som stiller op og arbejder for deltagerne og gør
det muligt at afholde prøver, får mulighed for at få egen hund bedømt. Det kan muliggøre afvikling af flere prøver i
landet, og en bredere vurdering af hunde. Det er altid dommeren, der har det endelige ansvar for prøveoplægget.)
Prøveadministrator:
Der findes ingen officielle krav til en prøveadministrator. Medlemmer med god erfaring inden for jagtprøver kan være
prøveadministrator. Dog kræves kendskab til gældende jagtprøveregler samt denne vejledning.
Den administrerende prøveleder er under prøven de startendes garant for, at prøven gennemføres på en korrekt
måde, og det er til den administrerende prøveleder, at en eventuel protest skal indgives. (Se jagtprøvereglernes §15)
Vanligvis har prøveadministrator også ansvaret for administration og kontrol, men arrangør og prøveleder kan fordele
disse arbejdsopgaver på anden vis:
Følgende arbejdsopgaver kan en prøveadministrator have før, under og efter prøven:
-

Håndtere tilmeldinger
Kontrollere betalinger og medlemskaber
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Kontrollere at oplysninger som navn, registreringsnummer, race, fødsels data, forældre og stamtavle findes for
udenlandske hunde i DKK hundeweb. Hvis nogle oplysninger mangler, skal oplysninger oprettes i hundeweb
Sørge for eventuel lodtrækning
Sørge for at PM til deltagere sendes ud. Informere deltagere som ikke bliver udtrukket
Ansvarlig for startlister og præmielister i Hundeweb
Forberede kritiksedler, med startnumre, registreringsnumre og klasse
Tage imod afbud og eventuelt indkalde reserver
Kontrollere vaccinationer
Tage imod eventuelle protester
Ansvarlig for at præmielisten bliver korrekt udfyldt
Skal være tilgængelig for prøvedeltagere under hele prøven, men behøver ikke befinde sig på prøvepladsen

Skytte
Skal have gyldigt jagttegn til haglvåben. Der skydes med tomme hylstre med tændhætter.
Skytten skal efter instruktion fra dommer eller prøveleder give alle hunde under prøven de rette forudsætninger for at
løse opgaverne f.eks. ved at pege løbet i rette retning ved ethvert skud der afgives.
Kastere og udlæggere
Skal efter instruktioner fra dommer eller prøveleder give alle hunde under prøven de rette forudsætninger for at løse
opgaverne ved at kaste og lægge vildt ud på samme steder og samme plads.

7.3 Lodtrækning
Efter at prøven er lukket i Hundeweb, og tilmeldingerne er kontrolleret, kan der laves en lodtrækning. Dette gøres i
Hundeweb og skal følge de fastsatte regler.
-

-

-

Lodtrækning skal ske uden hensyntagen til tilhørsforhold. Indbyrdes startrækkefølge trækkes også – uden
hensyntagen til køn eller tilhørsforhold
En hund kan kun tilmeldes en (1) start for hver annonceret prøve
Markejer er fritaget for lodtrækning
Dommer, prøveleder eller administrativ prøveleder, som tjenestegør ved tollerjagtprøver, kan fritages for
lodtrækning ved fremtidig jagtprøve, hvor denne vil stille hund. Denne ret gælder et år fra tjenestedagen, og
gælder kun 1 gang. Vil man benytte sig af denne ret, skal det meddeles kontaktpersonen for prøven, senest på
sidste tilmeldingsdag. Arrangøren skal informere JU om en eller flere er fritaget for lodtrækning
Tilmeldingsfristen bør kun forlænges, hvis det totale antal tilmeldte på dagen for tilmeldingsfristen er mindre end
antallet af mulige startende
Hvis tilmeldingsfristen forlænges, og prøven herefter bliver overtegnet, skal de hunde som var tilmeldt da den
oprindelige tilmeldingsfrist udløb garanteres plads. Lodtrækning sker derfor blandt de hunde, der er tilmeldt efter
ordinær tilmeldingsfrists udløb.
Hvis startrækkefølge ændres efter lodtrækning skal begrundelse sendes til JU.

7.4 PM
Efter lodtrækning og indbyrdes startrækkefølge er klar, skal PM skrives og lægges på klubbens informationskanaler.
PM skal være tilgængeligt for alle, både de som er kommet med, og de som kan være trukket fra ved lodtrækning.
PM bør indeholde:
-

Arrangør, prøveplads samt prøvedato
Mødetidspunkt
Katalognummer/startnummer
Tydelig vejbeskrivelse
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Tjenestegørende dommer, evt. hvilken klasse respektive dommere dømmer. (Påpege at arrangøren har ret til
ændringer helt frem til prøvedagen, uden mulighed for tilbagebetaling af startgebyr)
Evt. elev eller dommeraspirant
Navn på prøveleder samt telefonnummer
Navn på prøveadministrator samt telefonnummer
Telefonnummer til den som modtager afbud
Påmindelse om at medbringe vaccinationspapirer, stamtavle, samt at tilbagebetaling af startgebyr kun sker i
henhold til gældende regler.

7.5. Startliste
Efter at PM er offentliggjort, kan startliste skabes og offentliggøres.

7.6. Præmieliste
Præmieliste skabes i Hundeweb og udskrives. Original udskrift skal findes på prøvepladsen og kunne underskrives af
dommeren. Kontroller gerne inden prøven afsluttes på prøvepladsen, at hundens præmiering er skrevet i korrekt
kolonne, og at dommeren har skrevet hver hunds kritik under.

7.7. ID-kontrol
Kontrol af ID-mærkning bør ske igennem stikprøver. Det er dog ønskværdigt at samtlige hunde kontrolleres.
Kontrollen bør ske ved samlingen. Arrangøren skal sørge for, at der findes en scanner, der kan aflæse de chippede
hunde.

7.8. Udenlandsk registreret hund
For udenlandsk registrerede hunde, som ikke tidligere har fået resultat registreret ved en tollerjagtprøve i Danmark,
skal en kopi af stamtavlen sendes til arrangøren i forbindelse med tilmelding til prøven. Hundefører sender
dokumentation for, at hunden er berettiget til at starte i den klasse, som den er tilmeldt.

7.9. Førerens ansvar ved tilmelding
Det er førerens ansvar, at hunden anmeldes i korrekt klasse. Arrangøren har ikke ansvar for at kontrollere, om hunden
starter i rigtig klasse. Hvis hunden er startet i forkert klasse, slettes resultatet fra den aktuelle prøve – og eventuelt
senere starter – uden at tilmeldingsgebyr tilbagebetales.
Se indledningen til de forskellige klasser i afsnit 4.1= Kvalifikationsprøve, 4.2 Begynderklassse, 4.3 Åbenklasse samt 4.4
Eliteklasse.
Ud over dette gælder at:
-

-

Hunde, som har opnået Excellent i Bronze niveau på officiel tysk tollerjagtprøve, samt 1. præmiering på officiel
tollerjagtprøve kan starte i Åkl. i Danmark. Hunden kan blive i Bkl. året ud men skal vige pladsen for en hund, som
endnu ikke er kvalificeret til Åkl.
Norskregistrerede hunde, som har opnået 1. præmiering ved officiel norsk tollingjagtprøve på dummy, skal have
en 1 præmiering på officiel tollerjagtprøve med vildt for at starte i Åkl. Har hunden disse meriter, kan den
desuden starte i Bkl. året ud, men skal vige pladsen for hund, som endnu ikke er kvalificeret til Åkl.

7.10. Hunde som ikke har ret til at deltage
Hunde, som ikke har ret til at deltage på prøver, er specificeret i §3 i tollerjagtprøvereglementet.

7.11. Vildt
Prøvelederen har ansvaret for, at vildtet som anvendes, i størst mulige udstrækning, modsvarer nyskudt vildt. Vildtet,
som anvendes på prøven, skal håndteres ordentligt, og frosset vildt bør optøs luftigt og gerne hængende. På
prøvepladsen skal det opbevares på en forsvarlig måde, gerne i bokse eller kasser med tætsluttende låg. Uoptøet vildt
må ikke forekomme.
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Dommeren skal på prøvepladsen sikre sig om vildtets kvalitet, og at det opbevares på forsvarlig måde. Dommeren har
ret til at aflyse prøven, hvis vildtet ikke er i tilstrækkelig god stand.
Kun svømmeænder og gæs kan forekomme som apporteringsvildt. Gås må ikke forekomme i Bkl., kan forekomme i
Åkl. og skal forefindes i Ekl.
På prøvepladsen kan det være smart at have en erfaren hund, som kan anvendes som pick-up hund, hvis yngre
uerfarne hunde ikke går i vand eller efterlader vildt i vandet. Pick-up hunden må ikke være på prøvepladsen under
prøven, men hentes ned, hvis det er aktuelt.

7.12. Efter prøven
Arbejdsopgaver på prøvepladsen efter prøven kan være:
-

Oprydning på prøvepladsen (bånd, stofstimler, osv. skilte og andet fjernes). Oprydning på samlingsplads og
parkeringsplads. Både afleveres. Kasseret vildt bortskaffes på forsvarlig vis. Gave til markejer
Økonomien for prøven
Udestående diplomer, rosetter eller andet
Kortfattet referat fra prøven til offentliggørelse på DNSDTRK’s Facebook-side og/eller DNSDTRK’s medlemsblad
Behandling af eventuelle indleverede protester

7.13. Ekstra tollerjagtprøver
Ekstra tollerjagtprøver med kvalifikationsprøve samt Bkl. kan afholdes ved ansøgning hos JU. Der skal mindst være 5
deltagende hunde på prøven.
Medlemmer og/eller dommere kan via JU ansøge om ekstra afholdelse af prøver med kvalifikationsprøve og Bkl.
Prøven skal afholdes i henhold til gældende regler for tollerjagtprøve.
Prøven ansøges på samme måde som en af JU planlagt prøve. Prøven skal åbnes for tilmelding senest 14 dage før
prøvedato, og arrangøren aftaler aflønning af dommer og hjælpere.
Arrangøren opretter prisliste, som efter gennemført prøve signeres af dommeren og indberettes i hundeweb, evt.
med hjælp fra JU.

7.14. Antijagtgrupper
Meld ikke prøven ud i lokale medier. Læg ikke PM og vejbeskrivelse ud på offentlige sider på internettet eller øvrige
sociale medier. Brug med fordel interne Facebook grupper. Skriv ikke ”jagtprøve” på skilte, men bare ”hundeprøve”
eller ”prøve”.
Brug gerne forklaringer, som at hundene er med til at lave eftersøg på skadet og/eller anskudt vildt samt hvor vigtig
træningen er for at holde en høj jagtetik.
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