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NRK Oslo og omegns 

 jaktcup 2018 
 

- også for deg som ikke kan noe om jakt 
og/eller har unghund! 

 

 

 

Hvordan er det mulig? 
Postene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig erfaring skal kunne 
være med fra starten av. Det anbefales at hunden har fylt 6 mnd. ved jaktcupens start. 

Det er lagt opp til en stigning i vanskelighetsgrad i løpet av året. Postene inneholder en 
smakebit på det meste av det en retriever skal mestre for å bli en god jaktkamerat. 

 
Formålet med cupen er å dele gleden ved jakt og jakttrening med alle som ennå ikke 

har fått øynene opp for denne måten å aktivisere sin fantastiske retriever på! Det er også 
en trening og forberedelse til prøvestart. I løpet av cupen vil man gå gjennom alle 

momentene man får på en jaktprøve for retrievere.  

 

Er du med? 

 
Første post i cupen blir lørdag 17. mars kl. 12 på klubbhytta i 

Sørkedalen 
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• Syv poster fordelt fra mars til september.  

• Fem beste resultater er tellende i cupen – har du startet færre enn fem ganger 
er selvfølgelig alle starter tellende.  

• Tre klasser fordelt på ferdighetsnivå, og du velger selv den klassen du ønsker å 
delta i. Har du først startet i en klasse må du være i denne klassen hele cupen. Om 
man blir plassert blant de tre beste i en klasse to år på rad må man i neste cup 
rykke opp til neste klasse. 

• Startkontingent kr. 250 per hund.  

• Du må ikke være med fra starten, det går fint å komme inn midt i året eller rett og 
slett bare starte på en post eller to om det er ønskelig. 

• Skudd vil forekomme på enkelte poster. 

• Det vil være vilt på en post. 

• Vi vil ha en kåring av den beste i hver klasse etter de første 4 postene, og for å 
holde på spenningen har vi valgt at poengene fra post 3 ikke vil bli kunngjort før 
etter post 4.  

• Etter post 7 vil det kåres nr 1, 2 og 3 i hver klasse, og for å holde på spenningen 
har vi valgt å holde poengene fra post 5 hemmelig til vinnere er kåret. 

 
Blåbærklassen: For de helt ferske som vet lite eller ingenting om jakt og jakttrening. 
Jordbærklassen: For de aller fleste som kan litt om jakt og jakttrening. 
Multeklassen: For de som kan mer og har lyst på en utfordring 

Påmelding 
For å vite hvor mange som har tenkt å bli med på jaktcupen ønsker vi at dere melder dere på 
ved å fylle inn skjemaet i nyheten. Informasjon om cupen vil bli lagt forløpende ut på klubbens 
hjemmeside.  

Premiering 
Etter hver cup dag deler dommeren ut premie til sin favoritt – det behøver ikke være den 
ekvipasjen som har utført oppgaven best, men den som på et eller annet vis har imponert eller 
overbevist dagens dommer. Bilde av vinnerne kommer på klubbens hjemmeside.  

Resultatliste legges ut på nettet slik at det er mulig å følge med på hvordan du samlet ligger 
an i cupen. Er det noen som ikke vil ha sitt navn på nettet, gi beskjed ved påmelding. 

Det blir selvfølgelig premier og stor stas til de tre beste av sammenlagtvinnerne i de tre 
klassene. 

Dommere 
Noen av klubbens jaktprøveinteresserte medlemmer stiller som dommere og gjør jobben etter 
beste evne selv om de ikke har dommerutdannelse. Vi vil også spørre deltagere om å hjelpe til 
på cupdagene. 

Bedømmelse 
Det legges opp til bedømmelse og poengsystem på lik linje med en Working Test. Det er laget 
noen enkle dommeranvisninger som dommerne skal forholde seg til. Hver ekvipasje får ett 
forsøk hver på posten, slik det er på Working Test (WT). For hver av postene er det angitt et 
tema, som utgjør hovedtemaet ved posten. Poeng-givingen skal skje ut fra en 
helhetsvurdering av ekvipasjens arbeid, med hovedvekt på dagens oppgave. For å oppnå max 
poeng skal ekvipasjen løse dagens oppgave raskt og effektivt. 
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Dommeranvisninger 

Cupen dømmes som en working test med poengskala 1-20  
  

0p En eller flere diskvalifiserende feil. 

1-5p Den meget usikre og mangelfulle prestasjon. 
Oppgaven løses ikke. 

6-10p Den usikre prestasjon. 
Oppgaven løses med besvær. 

11-15p Den overbevisende prestasjon. 
Oppgaven løses sikkert, men med mindre feil. 

16-20p Den overbevisende prestasjonen hvor hund og fører fungerer effektivt sammen. 
Oppgaven løses feilfritt og prestasjonen er preget av hundens fortrinn. 

  
Diskvalifiserende feil (gir null poeng: Belastende feil (trekk av poeng): 

• Gjentagende lyd 
• Aggressiv adferd 
• Skuddredd hund 
• Fysisk avstraffelse av hund 
• Knaller, forlater anvist plass, 

stikker fra fører 
- gjennomfører apport 

• Gjentagende knalling uten apport 
• Knekking av dummy 

• Knaller, forlater anvist plass, 
stikker fra fører 
- uten å gjennomføre apport 

• Vegring av apport 
• Bytter apport 
• Går dårlig fri ved fot 
• Langsomt og initiativløst arbeid, 

manglende arbeidslyst 
• Ineffektivt søk 
• Dårlig avlevering/apportgrep 
• Nekter/vanskelig for å avlevere 
• Høylytt og støyende handling (fører) 
• Ulydighet 
• Dårlig markeringsevne 
• Hund tisser under øvelsen 

 

 

Avstanden fra standplass og ut til markeringer/dirigeringer kan variere fra ca 20 – 30 m i 
Blåbær til over 100 meter i Multe. Det legges stor vekt på at ekvipasjene skal lykkes!  

Ekvipasjen er under bedømmelse fra båndet blir tatt av, og til det er på igjen etter endt øvelse. 
Under bedømmelsen legges det stor vekt på fot, sitt og bli, ro og kontroll.  

Fører skal i alle sammenhenger vente på klarsignal fra dommer før hunden sendes på 
apporteringer. For enkelhets skyld er ordet sitt benyttet i beskrivelsen av postene. Men, det er 
ikke påkrevd at hunden sitter, verken ved førers side, når den blir forlatt eller ved stoppsignal. 
Det er altså helt opp til fører å bestemme om hunden skal stå, sitte eller ligge. Det eneste som 
bedømmes er om hunden kan forholde seg rolig i den posisjonen fører har bedt den om.  

 

Skudd vil forekomme i alle klasser i løpet av cupen, men fører kan be om at det ikke avfyres 
skudd for hans/hennes hund i blåbær.  

Alle punkter som fører har å forholde seg til skal være godt merket. 

Det benyttes standard 500 gr dummier. Vilt kan benyttes en kveld i blåbær og jordbærklassen, 
men skal annonseres på forhånd. 
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I blåbærklassen får hunden ha kobbel på under fot-delen av øvelsen uten at det gir 
poengtrekk. Hundene vil se alle dummier de skal sendes på i forkant av at den skal sendes. 

I jordbærklassen vil to og to hunder jobbe sammen på enkelte poster.  

I multeklassen vil flere hunder jobbe sammen på enkelte øvelser.  

Løpske tisper kan starte i jaktcupen, men må da starte etter at alle andre hunder i klassen 
har fullført dagens post. Alle løpske tisper skal holdes inne i bil inntil umiddelbart før de skal 
starte. 

 

 

Følgende dager og øvelser er fastsatt:  
Dommere blir annonsert på Oslo-avdelingens hjemmeside senest en uke før hver cup. 

 

1: Lørdag 17. mars:              Sitt og bli/Fot           

2:Tirsdag 10. april:               Fremadsending/Dirigering         

3:Tirsdag 24. april:             Markering/Terrengskifte (med vilt i Blåbær og Jordbær)         

4:Tirsdag 15. mai:                Feltsøk/Fritt søk             

5:Tirsdag 12. juni:              Hemmelig  

6:Tirsdag 21. august:            Vannarbeid (hvis mulig) 

7:Tirsdag 4. september:        Hemmelig  

       

Med forbehold om endringer. 
 

Post 1: Sitt og bli/Fot 

 

Blåbær: 
Posten vil inneholde sitt og bli (forstyrrelse vil bli kastet) samt fotgående. Forstyrrelsen 
(dummien) skal ikke hentes. 

 

Jordbær: 
 

Hunden skal bli sittende/ gå fot ved forstyrrelser. Mulig forstyrrelsen skal hentes.  

 

Multe: 
Deltakere starter på en linje i puljer, og posten gjennomføres som en walk-up. 

Fot/sitt og bli/forstyrrelser, og apportering. 
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Post 2: Fremadsending/Dirigering 
 

Blåbær: 
Fører og hund legger ut dummy sammen, hunden skal sendes på signal fra fører.  

Jordbær:  
Her vil hunden bli sendt på en dummy den ikke har sett, men området den sendes til vil 
være kjent for hunden. 

 

Multe: 
 
De startende i puljen går på linje. 
 
Hundene skal sendes i ønsket retning, og forstyrrelser vil forekomme. 
 
 
 
 
 

Post 3: Markering/Terrengskifte 
 
Terrengskifte betyr at hundene må løpe fra et terreng til et annet (for eksempel fra et jorde, 
og inn i skog) 

Blåbær: 
Man vil få en markering med vilt hvor hunden må forsere et terrengskifte. 

 

Jordbær: 
Hver hund vil få minimum to markeringer, eventuelt som en dobbel markering.  

 

Multe: 
Posten vil bli arrangert som en walkup hvor flere ekvipasjer stiller til start samtidig. 

Markeringer og muligens oppgaver fra tidligere poster kan forekomme. 
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Post 4: Fritt søk 
 

Blåbær 
Antall dummier, og hvordan hunden jobber og samarbeider med føreren avgjør 
poengsummen.  Feltsøket avsluttes etter 5 min.  

 I feltet vil det ligge 10-12 dummyer. De fleste dummiene ligger synlig og noen dummier 
ligger lett gjemt under kvist el.l. 

 

Jordbær 
Antall dummier, og hvordan hunden jobber og samarbeider med føreren avgjør 
poengsummen.  

Syv apporter med ulike poengsummer i henhold til avstand og hvordan de ligger til. 

5 minutter til rådighet.  

 

Multe 
Antall dummier, og hvordan hunden jobber og samarbeider med føreren avgjør  

poengsummen.  Seks apporter med ulike poengsummer i henhold til vanskelighetsgrad 

5 minutter til rådighet.  
 
 
 

 

Post 5: Hemmelig 
 

Blåbær: 
Det vil bli et utsnitt av tidligere poster    

 

 Jordbær: 
Det vil bli et utsnitt av tidligere poster    

 

Multe: 
Det vil bli et utsnitt av tidligere poster    
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Post 6: Vannarbeid 
 

Blåbær: 
Fotgåing og enkel markering på vann  

 

Jordbær: 
2 og 2 ekvipasjer stiller til start i denne øvelsen, og hver hund vil få markering på vann 
og land. 

 

Multe: 
Det vil bli kastet diverse markeringer både på land og vann, og antall hunder inne 
sammen til bedømming vil variere 

 

 

Post 7: Hemmelig 
 
 

Blåbær: 
Det vil bli et utsnitt av tidligere poster    

 

Jordbær: 
Det vil bli et utsnitt av tidligere poster samt tegn og signaler. 

 

Multe: 
 

Det vil bli et utsnitt av tidligere poster samt tegn og signaler    
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