VI STØTTER: POSITIV TRÆNING

PRAKTISK INFO OG REGLER VED TRÆNING:

stemmeføring

MØD TIL TIDEN
Kurset består af 6 eller 8 lektioner.
Mød i god tid, og henvend dig til instruktørerne, så vi ved,
at du er kommet.

â Motivation - godbidder - ros og klap - behersket, men varieret
VI STØTTER IKKE: NEGATIV TRÆNING

â Korporlig afstraﬀelse - overdrevet høje verbale udbrud
SELVTRÆNING
Brug deltagerlisten, som uddeles af instruktørerne, til at ﬁnde
træningskammerater. Brug gerne tid på at ﬁnde gode arealer at
træne på.
REGIONEN TILBYDER TRÆNING AF DIN HUND PÅ FLERE NIVEAUER
Hvis din hund er op til 6 mdr., kan du melde dig til hvalpekursus
med din hund, men husk, at den skal være færdigvaccineret.
Næste mulighed er lydigheds kursus, der gerne skulle ende
med at du kan bestå brugsprøven. En bestået brugsprøve
er nødvendig for deltagelse på markprøve og på markprøvetræning.
På markprøvetræningen træner vi hundene i retrieverens
naturlige anvendelsesområder, hvor vi bl.a. gør brug af
retrieverens medfødte evne til at hente/bære. Der bliver fortrinsvist trænet på skind- og kanvas dummyer, træning med
vildt kan forekomme.

LUFTNING
Sørg for, at hunden er luftet inden træningen.
Hav poser med, uvante situationer kan resultere i “uheld”.
BETALING
Træningsforløbet betales som regel ved 2. træningsdag,
husk DKK stamtavle og vaccinationsattest.
INSTRUKTØREN kan til enhver tid afvise/bortvise bidske
og aggressive hunde, disse henvises til anden hjælp.
LØBSKE TÆVER SKAL BLIVE HJEMME. Ejer/fører kan deltage
uden hund.
AFBUD
Ring altid afbud til instruktøren, hvis du er forhindret i at
komme.

Markprøvetræningen er inddelt i begynder, åben og vinderklasse.

INGEN LØSE HUNDE
Hunde må ikke slippes løs på pladsen medmindre det
indgår i træningen. Sørg for, at din hund er koblet, når du
lukker den ud af bilen.

Når du og din hund har været igennem markprøvebegyndertræningen har du sikkert oplevet suset fra en af DRK’s
markprøver. Det er alle retrieverejer vel undt at komme på
markprøve.

UDSTYR / VIRKEMIDLER
Godkendt er kæder med små led, dressurliner og vigtigst,
gode godbidder. Dummyer (apportgenstande), ﬂøjter og
liner kan købes hos instruktørerne.

Derudover afholder regionen efter behov sporkurser for begyndere og øvede.

FRISK VAND
Hav altid vand med til din hund.

Ringtræning tilbydes ikke i regionen, der henviser vi til DKK´s
region 6 for nærmere oplysninger.

HYGGE EFTER TIMEN
Vi slutter som regel altid træningen med en hyggelig sludder
og kaﬀe/te og kage. Første aften giver regionen kage.

Derudover afholder regionen drive-in træning. Dette er et tilbud
som typisk foregår i efterårssæsonen når den ordinære træning
er slut. Drive-in træningen vil som regel afholdes en hverdagsaften.
Regionen afholder klubdage som regel hver anden søndag fra
nytår og frem, og her er alle medlemmer velkomne. På disse
dage træner du sammen med andre hunde på samme niveau.
Der afsluttes med medbragt kaﬀe. Pletten er altid tilstede med
tilbehør og mundgodt.
Både Drive-in og Åbent hus vil blive annonceret på
hjemmesiden www.drk-oestjylland.dk.

V

elkommen
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Region Østjylland

HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Det er vigtigt at forstå, at det ikke er instruktørerne, der skal
træne din hund. Vi kan give dig nogle værktøjer til også at
træne hjemme. Vores mål er at give såvel hunde som førere
en række positive oplevelser under afslappede former.
SPØRGSMÅL
Spørg endelig! Vi er der for at hjælpe. Der er ingen dumme
spørgsmål, kun manglende information og erfaring.

www.drk-oestjylland.dk.

DANSK RETRIEVER KLUB er en specialklub under Dansk
Kennel Klub for de fem retrieverracer. Klubben er opdelt i
11 regioner, hvor Region Østjylland er den region, som vi
tilhører. DRK har et medlemstal på ca. 6000, fordelt på de fem
retrieverracer. Dermed er den Danmarks største jagthundeklub.
Dansk Retriever Klub udgiver medlemsbladet “Retrieveren”, og
på hjemmesiden www.dansk-retriever-klub.dk ﬁnder du bl.a. links
til regionerne. Der kan du se, hvad der foregår i vores region.

REGION ØSTJYLLAND afholder årligt to retrieverdage – et
vinterskue og et unghundemesterskab, samt et antal af A-, B- og
C-prøver.

SKUEUDVALGET er ansvarlig for planlægning af regionens skuer
og udstillinger, udvælgelse af og kontakt til dommere til skuer
samt uddannelse af nye skueledere.
TERRÆNUDVALGET er ansvarlig for kontakt med lodsejere, samt
bookning af trænings- og prøvearealer.
INFOUDVALGET er ansvarlig for indholdet på regionens
hjemmeside, og det redaktionelle stof under regionens sider
i Retrieveren.

SPORUDVALGET er ansvarlig for sporarrangementer,
og hjælp til opstart af hunde på spor.

WORKING TEST (WT) afholdes med det formål at vurdere,
uden at der fældes vildt, brugsegenskaberne for de deltagende
retrievere. På en WT bruges der kun kanvasdummyer. WT er
en oﬃciel prøve, og præmieringen stambogføres.

PLETTEN er på plads ved alle større arrangementer og sørger
for forplejning til hjælpere og dommere på prøverne.
Pletten er også det sted, hvor du kan købe dummyer, liner,
ﬂøjter mv.

C-WT- prøve er en uoﬃciel WT, hvor der trænes i at gå til en
oﬃciel WT.

KLUBHUSUDVALGET er et udvalg, hvis opgave det er at samle

penge ind til køb eller leje af et fælles klubhus i regionen.

POKALUDVALGET er ansvarlig for, at regionens pokaler, herunder at de sponserede vandrepokaler, er klar til næste prøve.

UDVALG I REGIONEN:
REGIONSLEDELSEN (RL) er ansvarlig for den daglige ledelse af

regionen. Ledelsens medlemmer vælges ved regionens årsmøde
og sidder i 2 år.

TRÆNINGSUDVALGET (TU) har bl.a. ansvaret for afholdelse
af træning, vedligeholdelse af instruktørmappen, ud- og
efteruddannelse af instruktører. TU medlemmer vælges på
det årlige instruktørmøde, og skal så vidt muligt bestå af
medlemmer fra alle regionens træningsområder (Århus,
Hammel, Randers og Djursland).
MARKPRØVEUDVALGET (MU) har ansvaret for planlægning og
afholdelse af regionens C og B prøver samt holdudtagelser,
udpegning af prøveledere til A-, B- og C-prøver, udpegning
af dommere til C-prøver, uddannelse af C-prøvedommere og
prøveledere - samt udarbejdelse og vedligeholdelse af prøveledermappe. Derudover vedligeholder MU hjælperbanken.

A-C PRØVER er uoﬃcielle og kan betegnes som træning i at gå
på A-prøver. A-prøver afholdes som rigtige jagter, hvor hundens
primære opgave er at apportere det nedlagte vildt.
Tilskuere er som regel ikke velkomne.

WEBUDVALGET er ansvarlig for opbygning af regionens

hjemmeside

Regionen dækker området på kortet

B-PRØVER er oﬃcielle og præmieringerne stambogføres.
C og B-prøver er markprøver, hvor der ikke afholdes jagt; men
hvor jagtrealistiske situationer simuleres. På prøverne bruges
vildt, der tidligere er nedlagt, samt tamduer og kaniner, der
forud er aﬂivede. Prøverne opdeles i begynderklasse, åben
klasse og vinderklasse samt et årligt unghundemesterskab
og et årligt retrievermesterskab.Tilskuere er velkomne

PRØVEFORMER:
BRUGSPRØVE er en lydighedsprøve. Hunden skal være 8

måneder. Prøven indeholder lineføring, fri ved fod, hjemkald,
apportering og skud og afholdes ved de ﬂeste arrangementer.
Brugsprøven er oﬃciel og bliver stambogført

MARKPRØVER har til formål at fremme interessen for jagt med
retrievere, der ved god træning og føring dokumenterer værdien
af en eﬀektiv apportør. At ﬁnde frem til de hunde, der har de
nødvendige temperamentsmæssige og jagtlige egenskaber - til
vejledning for avlsarbejdet.
Og at medvirke til og styrke respekten for retrieveren som
apporterende jagthund - og samtidig bidrage til en højnelse af
jagtkultur og god dansk jagtetik.
C-PRØVER er uoﬃcielle prøver (dvs. at resultatet ikke
stambogsføres) og kan bl.a. betragtes som træning i at gå på
B-prøver.

KVALIFIKATIONSPRØVEN består af en eksteriørbedømmelse
og en praktisk prøve og skal bestås/godkendes som et samlet
hele for racerne labrador retriever, golden retriever og ﬂatcoated
retriever. Racerne curly coated retriever og chesapeake bay
retriever skal ikke bestå eksteriørdelen. Kvaliﬁkationsprøven
giver adgang til at stille hund i brugshundeklassen på udstilling
og til at stille en iøvrigt kvaliﬁceret hund i vinderklassen på
markprøve.
SPORPRØVER har til formål at fremme interessen for retrieverens sporarbejde og tjene avlsarbejdet ved at ﬁnde frem til
retrievere med gode sporegenskaber.
SKUER er en god træning til de oﬃcielle udstillinger hvor eksteriør
på retrieverne bedømmes. Skuerne arrangeres efter samme regler,
som er gældende på Dansk Kennel Klubs certiﬁkatudstillinger.
FÅ MERE UD AF REGIONEN – MELD DIG SOM HJÆLPER PÅ
PRØVER ELLER SOM MEDLEM I ET UDVALG
Hvis du vil vide mere, så spørg din instruktør. Det er ikke givet
at de ved alt, men de kan hjælpe dig til at ﬁnde frem til svaret.

