
Retrieveren er avlet frem for å bringe dødt eller skadeskutt vilt inn til jegeren. Ordet retrieve 

betyr "å hente" noe (apportere), i dette tilfellet vilt. Retrieveren skulle altså hjelpe jegeren å få 

inn viltet etter at det var skutt, med unntak av tolleren som hadde en oppgave også før 

skuddet. Den skulle med lokke vilt inn på skuddhold. Retrieverrasene ble "videreforedlet" 

med tanke på sin oppgave som jegerens hjeper. I dag har Retrieverklubber over hele verden 

forskjellige prøver og tester for undersøke hundens jaktegenskaper. Dette trengs for å velge ut 

gode avlsdyr som vil gi avkom med de ønskede retrieveregenskapene. 

Å starte med jakttrening krever ikke mye utstyr. Du kommer langt med en dummy (en 

hardpakket tøypose spesielt laget for apportering) og en fløyte. Målsettingen med treningen er 

jo at hunden skal apportere dødt eller skadeskutt vilt. Dummyen kan brukes i stedet for vilt 

under trening. Når det gjelder jakttrening er det ofte tre forkjellige signaler fløyta brukes til: 

stopp, innkalling og nærsøk. Bortsett fra det er det spesielt tre kommandoer som er viktig: sitt, 

fot og kom. 

I forbindelse med jakttrening snakker vi om tre forskjellige arbeidsområder som retrieveren 

skal beherske. Det første er markering, hvor hunden ser hvor viltet (dummyen) faller. Hunden 

markerer nedslaget og løper ut og henter viltet (dummyen). Det finnes flere typer 

markeringer: enkeltmarkering, dobbeltmarkering, markering på vann osv. Det andre området 

som retrieveren bør beherske er dirigering. Den bør kunne la seg dirigere i ulike retninger. 

Dersom det skytes flere vilt under samme økt. men noe av viltet blir skadeskutt, er det viktig 

at man får sendt (dirigert) hunden for å hente det skadeskutte viltet først. Det er for å få 

avlivet viltet så raskt som mulig og dermed unngå unødvendig lidelse for viltet. Det kan også 

være at hunden ikke ser hvor viltet lander og da må jegeren dirigere hunden på rett vei. Også 

her finnes flere varianter av dirigering, enkle rette, høyre/venstre-dirigeringer og dirigeringer 

på vann. Det tredje området er feltsøk. Her skal hunden jobbe selvstendig og søke gjennom et 

område hvor det kan være falt ett eller flere vilt. Så fort hunden finner vilt (dummy) skal den 

tilbake og levere det. Nærsøk brukes når man vil at hunden skal søke veldig nøye på et lite 

område, feks om et skadeskutt vilt ligger å gjemmer seg i noe kratt eller lyng eller lignende. 

Tolleren har et arbeidsområde til som må beherskes, og det er tolling. Det betyr at hunden 

skal lokke (tolle) viltet inn mot vannkanten slik at vilte kommer på skuddhold. Det foregår på 

den måten at hunden jobber aktivt frem og tilbake ved strandkanten mens jegeren sitter i 

skjul, så skal hunden foholde seg helt rolig en stund (for å se om det kommer noe vilt) for 

deretter å fortsette jobbingen langs vannkanten. 

Retrieverklubben arrangerer flere typer jaktprøver som er med på å bedømme hundens 

egenskaper og kvaliteter som jakthund. Dette er viktig å ta med seg i det videre avlsarbeidet 

for å bevare rasens opprinnelige bruksegenskaper. 

KVALIFISERINGSPRØVE: Må ha godkjent for å få starte i Begynnerklasse på B-prøver. 

B-PRØVER: 

- Begynnerklasse (BK): hunder som ikke har fått premiering i AK. Kan rykke opp til AK etter 

1 x 1.premie i BK. Her brukes dummier. 

- Åpen klasse (AK): hunder som ha 1.premie i BK, men ikke premiering i EK. Kan rykke opp 

til EK etter 2 x 1.premie. Her brukes vilt. 

- Eliteklasse (EK): hunder som har 2 x 1.premie i AK. Her brukes dummier. 

A-PRØVER: gjennomføres på vilt, som walk up (støkkjakt) eller drive (klappjakt). 



WORKINGTEST (WT): består av minst 5 poster og for hver post får hunden en ny oppgave. 

Hunden får poeng på hver post, og den som har flest poeng vinner sin klasse. Det er mulig å 

starte i tre klasser: begynnerklasse (BK), åpenklasse (AK) eller vinnerklasse (VK). Her er det 

føreren som selv bestemmer hvilken klasse man vil starte i. 

 


