
Øvelser jaktcup/klubbmesterskap 

  

Post 1: Fot, sitt/bli og passivitet 

Blåbærklasse: 

Fører får to dummyer av dommer og går fot med hunden til et anvist sted og legger 

ned en dummy. 

Hund og fører går så fot mot et nytt anvist punkt der de legger ned den andre 

dummyen. 

Hund og fører går så fot tilbake til den første dummyen. Fører plukker opp dummyen, 

ber hunden å sitte, forlater hunden og går for å plukke opp den andre dummyen før 

han/hun returnerer til hunden. 

Hund og fører går fot tilbake til dommer og overleverer dummyene. 

Jordbærklasse: 

Fører får overlevert en dummy av dommer og kaster denne i anvist retning. 

Hund og fører går så fot mot et anvist punkt der de gjør helt om og stopper. 

Dommer/medhjelper kaster en forstyrrelse (dummy) som hunden skal se men ikke 

hente. 

Fører forlater hunden og går for å plukke opp dummyen han/hun selv kastet, mens 

fører henter dummyen kaster dommer/medhjelper nok en forstyrrelse (dummy) som 

hunden skal se men ikke hente. 

Fører returnerer til hunden med dummyen i hånda, hund og fører går fot tilbake til 

dommer og overleverer dummy. 

Multeklasse: 

Alle startende på linje (evt. deles gruppen i to). 

Posten gjennomføres som en walk-up. 

Det er opp til dagens dommere og medhjelpere å legge opp oppgaven som skal 

inneholde fot, sitt/bli og passivitet – ingen apportering denne dagen. 

  

Post 2: Linjetag/dirigering/utsending 

Blåbærklasse: 

Fører får en dummy av dommer og går fot med hunden til et anvist punkt og legger 

dummyen. 

Hund og fører vender fra dummyen og går til et anvist punkt der de gjør helt om og 

stopper. 

På signal fra dommer sendes hunden for å apportere den utlagte dummyen. 



Hund og fører går sammen til utgangspunktet. 

Jordbærklasse: 

Hund og fører går fot mot et anvist punkt der de gjør helt om og stopper. 

Mens hund og fører går legger dommer/medhjelper ut en dummy på stedet der hund 

og fører kom fram for å hilse på dommer. Hunden skal ikke se dette. 

På signal fra dommer sendes hunden for å apportere den utlagte dummyen. 

Når hunden er på vei inn med første dummy legger dommer en ny dummy på samme 

sted. 

På signal fra dommer sendes hunden for å apportere den andre utlagte dummyen. 

Hund og fører går sammen til utgangspunktet. 

Multeklasse: 

To (eller tre) startende på linje. 

Hundene sendes først en og en til hvert sitt område der det allerede ligger flere 

apporter utlagt. 

Når alle hunder har fått inn en apport hver kastes det forstyrrelser som hundene ikke 

skal hente. 

Hundene bytter nå område og sendes en og en for å apportere nok en apport. 

Når alle hundene har fått inn apporter fra to ulike områder sendes alle samtidig 

tilbake til det området de sist var i. 

Posten kan evt. avsluttes med at hundene nok en gang bytter område, men det er 

opp til dagens dommer og medhjelpere å legge opp posten slik at det passer til antall 

startende. 

  

Post 3: Markeringer 

Blåbærklasse: enkelmarkering 

Hund og fører går fot til et anvist punkt og stopper. 

Dommer/medhjelper kaster en enkel markering. 

På signal fra dommer sendes hunden for å apportere dummyen. 

Hund og fører går fot tilbake til dommer og overleverer dummyen. 

Jordbærklasse: dobbelmarkering 

Hund og fører går fot til et anvist punkt og stopper. 

Dommer/medhjelpere kaster to markeringer med god avstand. 

På signal fra dommer sendes hunden for å apportere dummyene, eier velger selv i 

hvilken rekkefølge. 



Hund og fører går fot tilbake til dommer og overleverer dummyene. 

Multeklasse: trippelmarkering 

To og to startende på linje. 

Det kastes en trippel markering foran førerne. 

Førerne snur seg så ca 180 grader og det kastes nok en trippel markering foran 

førerne. 

Apporteringsrekkefølge: 

Hund nr. 1 henter en dummy på den først kastede siden. 

Hund nr. 2 henter en dummy på den sist kastede siden. 

Hund nr. 1 henter nok en dummy på den først kastede siden. 

Hund nr. 2 henter nok en dummy på den sist kastede siden. 

Hundene sendes samtidig for å hente den siste dummyen på hver sin side. 

Det er opp til dagens dommere å avgjøre om det er dommerne eller hundeførerne 

som skal velge hvilken rekkefølge dummyene skal inn 

  

Post 4: Nærsøk 

Nærsøksområdet skal være tydelig merket og godt ”overtråkket” 

Apportene skal være godt gjemt. 

Apportene skal være tennisballer eller små dummyer 

Når hunden sendes fra førerens side til nærsøksområdet, er det opp til fører å 

bestemme om hunden skal stoppes først eller kommanderes rett i søk. 

Blåbærklassen 

Fører får utlevert en dummy av dommer. 

Fører går med hunden til nærsøksområdet der det ligger flerer dummyer gjemt. 

Hunden settes i eller utenfor området (fører bestemmer selv) og gjemmer sin apport 

innenfor området. 

Fører går så til anvist punkt noen meter fr hunden og nærsøksområdet. Hunden 

kommanderes så i søk. 

Når en apport er funnet og avlevert, gåt fører med hunden på nytt frem til området og 

hunden settes nok en gang i eller utenfor området. 

Fører går så til et nytt anvist punkt ennå noen meter fra nærsøksområdet og hunden 

kommanderes nå i søk. 

Når andre apport er avlevert sendes hunden fra føres side ut til nærsøksområdet og 

kommanderes i søk. 

Jordbærklassen: 

Fører går til anvist nærsøksområde, der det allerede ligger flerer apporter gjemt. 



Hunden forlates i eller utenfor området ( fører bestemmer selv). Fører går til anvist 

område og kommanderer hunden i søk. 

Når en apport er funnet og avlevert, sendes hunden fra føres side til området til nok 

et søk. 

Når andre apport er funnet, forflytter hund og fører seg nok en gang noen meter 

lengre fra området, før hunden på nytt sendes til området for søk. 

Multeklasse 

Hund og fører går til anvist punkt. 

Hunden sendes fra førers side til nærsøksområdet. 

Hund og fører forflytter seg lengre og lengre vekk fra området mellom hver sending. 

Fire apporter skal hentes 

  

Post  5: Vannarbeid 

Blåbærklasse:  

Hund og fører går fot til anvist sted nede ved vannkanten. Dommer/medhjelper kaster 

en enkel markering på vann. På signal fra dommeren sendes hunden for å apportere 

dummyen. Hund og fører går fot tilbake til dommer og overleverer dummyen. 

Jordbærklasse:  

Det er opp til dommeren om 2 og 2 ekvipasjer stiller til start i denne øvelsen. 

2 markeringer: en på land og en på vann til hver ekvipasje. 

Dommer bestemmer hvilke rekkefølge dummyene skal hentes i. 

Ekvipasjen må stå et stykke fra vannet. 

Multeklasse: 

Vektlegging av fotgåing, passivitet ved vann og avleveringer, samt dirigeringsarbeid 

for eliteklassen. 

3 og 3 eller 4 og 4 ekvipasjer stiller til start. 

Det vil bli kastet diverse markeringer både på land og på vann. 

  

Post 6: Fritt søk 

Blåbærklasse: 

Fritt søk uten bedømmelse – kun poeng for de apporter hunden apporterer og 

avleverer. 

Tidtaker/kontrollør tar tiden, teller poeng og passer på at hunden søker, apporterer 

og avleverer uten at hundefører må bevege seg inn i selve søksområdet. 



Det skytes når feltet legges og hunden får gjerne se at feltet legges (det er opp til 

hundefører å avgjøre). 

Seks apporter (5, 4, 4, 3, 3, og 1 poeng). 

Sju minutter til rådighet. 

Jordbærklasse:  

Fritt søk uten bedømmelse – kun poeng for de apporter hunden apporterer og 

avleverer. 

Tidtaker/kontrollør tar tiden, teller poeng og passer på at hunden søker, apporterer 

og avleverer uten at hundefører må bevege seg inn i selve søksområdet. 

Det kan ligge vilt (fugl/kanin) i feltet. 

Sju apporter (4, 4, 3, 3, 2, 2 og 2 poeng).  

Seks minutter til rådighet. 

Multeklasse: 

Alle startende i ro på linje  

(evt. deles gruppen i to). 

Deltakerne står i ro mens det foregår en "jakt" i området. 

Det får gjerne benyttes hunder i området. 

Det er opp til dagens dommer og medhjelpere å avgjøre hvor lenge jakten skal 

foregå, hvor mye som skal "skytes" og hvor mange dummyer som skal legges ut og 

evt. hvor mange hunder som til slutt skal jobbe samtidig. 

 


