
Indtryk fra pro-’testvinderprøve  eller ’protestvinderprøve ved Tvis 2.marts 

Alt efter, hvordan  man vælger at læse ovennævnte  - lægge trykket forstås -  deler 

meningen sig om samme prøve. 

Primus motor, Carlo Nørtoft og dommerne Kristian Frøkjær og Anton Dahl, havde 

naturligvis det første udsagn for øje, og det samme tror jeg også, de veloplagte 

hundeførere havde.  

Inden første slip ridsede dommerne  de klare 

spilleregler op: Hvert slip ville blive afviklet som 

en benhård konkurrence, hvor manglende 

format, stil, brist i dressur, forspildte chancer 

ville betyde ’tak for i dag.’ 

Der var fast sliptid i hvert slip, selv om en hund 

forbrød sig – det kunne makkeren jo ikke gøre 

for, så den skulle fortsat have sin chance. 

Prøven blev afviklet på stub – og rapsmarker, 

som frosten endnu ikke helt havde sluppet sit 

tag i, men markerne var dog tøet op i 

overfladen.  

Endnu ligger parhønsene ikke helt sted faste, og 

overskyet og køligt vejr  med  småregn og  blæst  



fik på nogle marker fuglene til at søge i hegn. Desværre fik et par meget vel- og  

stortgående hunde ikke chance for fugl gennem dagens 3 slip. 

- Lad os komme til. 

 

-Gad vide, hvad ”de sorte” nu har i ærmet? 



- Din hund gjorde det flot! 

-Ventetid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ved 17- tiden var prøven slut. Den blev suverænt vundet af Vinterdalens Tillaaens foran 

Mørups Krumme og Østjyllands PB Rass. 

Det var en fornøjelse at overvære prøven, hvor hundeførerne viste stor sportsmandsship 

dagen igennem,og var klar til at trykke på næven, når en ekvipage havde haft en god 

situation, som på bedste vis blev bedømt med et glimt i øjet fra d’herrer dommere, hvor 

Kristian tog sig af kritikken og Anton hele tiden holdt os underrettet om den aktuelle 

placering. 

Herefter havde den gode prøveleder sørget for, at der var suppe til alle – som i de gode 

gamle dage – og nej, der var ikke dans bagefter for de mødige hundefolk, som i første 

omgang krøb over, hvor gærdet var lavest, da de skulle til at evaluere testprøven, selv om 

de havde fået udleveret et udmærket skema lavet af Anton Dahl, Kristian  Frøkjær og 

Carlo Nørtoft 

Hundefolk er jo alle hæderlige mennesker, så naturligvis står deres løfter til troende, for de 

lovede jo at sende omstående evalueringsskema til ovennævnte triumvirat, der så kan 

drage nogle konklusioner af denne form  for vinderprøve, der vel ikke er et columbusæg, 

men dog har mange gode elementer i sig. 

 

 

 



Bedømmelses grundlag – rangering - Test vinderklasse – Tvis - den 2.marts 2013. 

 

Vinderklasse: Er udelukkende en konkurrenceklasse, hvor der konkurreres om at slå 

hinanden i hvert eneste slip, helt fra 1. slip. Dommerne rangerer hundene 

indbyrdes – efter hvert slip – efter nedenstående retningslinjer og fælles 

markprøve regler. Der er ingen lodtrækning og intet 2. heat – dommerne 

afgør slut tidspunkt. 

_______________________________________________________________________________________

__ 

Fast sliptid: Der køres et antal runder hvor alle hunde får den samme sliptid – en placeret 

hund skal gå minimum 20 minutter sammenlagt på dagen. Dommerne 

bestemmer antal runder og sliptider. 

F.eks.: 1. runde 8 min. – 2 runde. 8 min. – 3 runde 5 min. 

_______________________________________________________________________________________

__ 

Klasseniveau:   Søg, fart, stil, udholdenhed, generelt format skal være på niveau med en 1 ÅK. 

_______________________________________________________________________________________

__ 

Fugletagning: Godkendt fugletagning – alt  i orden – villig og god jagtlig avancering – præcis 

udpegning og rejsning - ro i opfløj. 

  Ikke godkendt fugletagning – for upræcis, træg, urolig, fører stamper, berører  

  osv.. 

En hund bliver ikke nødvendigvis smidt ud på at fuglen er for upræcis, men 

skal opnå en ny situation – for at få en godkendt fugletagning. 

_______________________________________________________________________________________

__ 

Slået på fugl: Slået på fugl af makkerhunden er værre end en chance til fugl (evt. stødning), 

som makkerhunden heller ikke finder. 

_______________________________________________________________________________________

__ 

Chancer:  Chance (evt. stødning) til fugl på anvist terræn. 

   

_______________________________________________________________________________________

__ 

 

EVALUERINGS – SKEMA 
 

Hvilke fordele synes du prøveformen har: 

1. 

2. 

3. 



Hvilke ulemper synes du prøveformen har: 

1. 

2. 

3. 

Er prøveformen bedre end det vi har i dag: 

Kommentarer: 

 

Er prøveformen ringere end det vi har i dag:  

Kommentarer: 

 

 

 

En meget stor tak til initiativtagerne. 

Vi er mange, som ser frem til at  høre noget konkret om denne evaluering. 

 

NMO 

 


