Stående Jagthunde i Danmark

Hermed udsendes nye regler for ræveslæbsprøve. Dette tillæg erstatter FMR kapitel 13 indtil der
kommer en revision af FMR.
Ændringerne er vedtaget i SJD’s repræsentantskab efter de har været i høring ved
specialklubberne og dommerudvalget og er nu i overensstemmelse med ræveslæbet der er
beskrevet i Fuldbrugsprøvereglerne.
Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2019.
FMR
Kapitel 13. Ræveslæbsprøve for kontinentale og engelske racer
§ 35. Prøvens formål er at højne jagthundenes standard i den del af dressuren, der omfatter
apportering af tungt vildt over stor afstand. Prøven er identisk med Fuldbrugsprøvens disciplin for
ræveslæb, jf. Regler for Afholdelse af Fuldbrugsprøver i Danmark. Dette gælder også, for så vidt
angår antal startforsøg.
For at bestå prøven, skal hunden have opnået mindst 2 point på ræveslæbet, men der skal ikke
opnås en bestemt karakter på APPORTERING. Resultatet ”bestået” eller ”ikke bestået” samt
karaktererne 4 til 0, fx ”Bestået med 4 point på ræveslæb og 4 point i apportering”, registreres på
præmielisten og indføres i hundens præmieregister i DKK.
Karakteren 4 gives for den præstation, der helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har
fuld jagtlig værdi.
Karakteren 3 gives for den præstation, som med få mangler lever op til reglernes krav.
Arbejdet har god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser opgaven
tilfredsstillende.
Karakteren 2 gives for den præstation, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i
forhold til reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi men indikerer, at hunden til
tider ikke løser opgaven tilfredsstillende.
Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Arbejdet indeholder dog så
mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uden jagtlig
værdi.
Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, der på ingen måde opfylder reglernes
krav. Hundens arbejde er uden jagtlig værdi.
§ 36. Ræveslæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Slæbet lægges i
skov eller skovlignende område, sådan at hunden skal arbejde selvstændigt uden støtte fra sin
fører.
Før hunden startes, udpeger dommeren for føreren startområdet, som skal være ca. 20 meter i
diameter med startstedet (anskudstedet) i midten. Føreren skal blive i startområdet under hele
afprøvningen.
Hunden startes herefter på startstedet, og føreren må følge sin hund, eventuelt med line, dvs. ud til
ca. 10 meter fra startstedet. Herefter skal hunden skal udrede slæbet og apportere og bringe
ræven uden førerens indgriben. Når hunden vender tilbage med ræven og er synlig for føreren, må
føreren tilkendegive sin position med armbevægelser, og når hunden er i nærheden af
startområdet, må føreren desuden opmuntre hunden med ord. Hvis hunden lægger ræven på
jorden, må føreren dog intet sige, før hunden har taget ræven op igen.
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Det fag, der kaldes RÆVESLÆBET, omfatter hundens arbejde, fra den slippes på slæbet i
startområdet, og indtil den har bragt ræven tilbage i startområdet.
Det fag, der kaldes APPORTERING/AFLEVERING, omfatter den del af hundens arbejde, der
begynder, når den har bragt ræven tilbage i startområdet.
Vejledning til faget RÆVESLÆB:
Veloptøede ræve, der har været nedfrosset, kan anvendes. Der skal anvendes ræve af god kvalitet
og nogenlunde ens størrelse, og vægten skal være ca. 5-7 kg.
Afstanden mellem de enkelte slæb skal være mindst 60 m.
Der bør til hvert hold være knyttet to slæblæggere for at fremme prøvens afvikling (og slæblægning
er en fysisk krævende opgave).
Dommeren og slæblæggeren skal aftale intern kommunikation ved hjælp af walkie-talkie eller
mobiltelefon. Når slæblæggeren har lagt ræven fra sig, fortsætter han eller hun ligeud mindst 15 m
og skjuler sig. Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når den er ved ræven.
Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes i dette fag.
Opgaven er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det kraftigt færtgivende
slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort forfølger dette,
men den skal selvstændigt vende tilbage uden førerens indgriben og fuldføre opgaven.
Hvis hunden vender tilbage til startområdet uden ræven, men uden at slæblæggeren har
rapporteret til dommeren, at hunden har været ved ræven og forladt den igen, er det vigtigt, at
hunden får tid til og mulighed for selv at optage slæbsporet igen uden førerens indgriben. Sker
dette ikke, må føreren sætte hunden på slæbet igen, og først da sker der fradrag i karakteren, jf.
nedenfor.
Slæblæggeren skal omgående rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og
forladt den igen. I så fald afbrydes hundens afprøvning på ræveslæb, og hunden har dermed
mistet muligheden for at opnå præmiering på fuldbrugsprøven.
Der gives karakter i dette fag efter følgende retningslinjer:
Får hunden tab og selv vender tilbage til eller må kaldes ind til føreren, sættes den på slæbsporet
igen, og der fratrækkes et karakterpoint. Hvis det gentager sig, sættes hunden på ny på
slæbsporet, og der fratrækkes i alt to karakterpoint. Klarer den ikke at nå frem til ræven tredje
gang, afbrydes afprøvningen, og hunden får karakteren 0 og har dermed mistet muligheden for at
bestå prøven.
At hunden på vej tilbage med ræven skifter greb på denne, har ingen indflydelse på karakteren,
hvis det sker, uden at føreren griber ind. Hvis hunden på vej tilbage med ræven derimod lægger
den fra sig (uden for startområdet) og forlader den eller ikke tager den op, afbrydes afprøvningen,
og hunden får karakteren 0 og har mistet muligheden for at bestå.
Vejledning til faget APPORTERING/AFLEVERING:
Føreren bestemmer, om hunden skal aflevere siddende eller stående.
Der gives karakter i dette fag efter følgende retningslinjer:
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Karakteren 4 gives, hvis hunden afleverer til førerens hånd der, hvor føreren har valgt at placere
sig i startområdet. Lægger hunden ræven så langt fra føreren, at denne skal række ud efter eller
flytte sig efter ræven (men inden for startområdet), skal der fratrækkes i karakteren efter
dommerens skøn, men der kan ikke gives 0.
At hunden skifter greb inden for startområdet har ingen indflydelse på karaktergivningen, hvis det
sker uden indgriben fra føreren.

Læsten den 20. maj 2019
Per. K. Kristophersen
Formand for SJD’s repræsentantskab
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