
Indtryk fra den 1. Derby prøve i Danmark 

 

Den 13. april 2014 løb den første Derby prøve arrangeret af Korthaarklubben i Danmark af stablen. Allerede 

dagen før var der på Sjælland arrangeret en lignende prøve af FJD. Jeg vil i det følgende kun omtale Derby 

prøven da jeg ikke har deltaget på en VJP. Begge er avlsprøver, hvor man vil fastslå hvad der er tilstede af 

nedarvede gener i unghunden. 

 

Derby 

For derby prøvens vedkommende blev den annonceret på Korthaarklubbens hjemmeside d. 1/3, allerede få 

dage efter var den fuldtegnet med 10 hunde, som opfyldte det eneste krav, for at være med, nemlig, at de 

ikke har passeret 1. oktober mere end 1 gang. Prøven blev afviklet i omegnen af Sdr. Omme med 

formanden for Korthaarklubben Hans Martin Christensen som var prøveleder. Han sørgede sammen med 

et godt team, for en perfekt prøve. Heine Tirsbæk som var vært for mødestedet, der sammen med Anders 

Wanstup og Jørgen Pedersen agerede som henholdsvis oversætter, skytte og terrænfører.  

Vi blev opdelt på to hold med hver 5 hunde, og på hvert hold var 3 tyske dommere, som det havde været 

nødvendigt at få tilkaldt i sidste øjeblik for, at være sikker på at prøven blev afviklet i overensstemmelse 

med reglerne der er vedtaget i Weltverband. Sammen med de tyske dommere var der 5 danske FCI 

dommere som gik med som føl på de 2 hold for, at lære hvordan man dømmer en sådan avlsprøve. For det 

skal læres, da fælles markprøveregler overhovedet ikke bliver brugt. Det er som sagt en avlsprøve og her 

dømmes FOR hunden og IKKE imod! 

Følgende avlsbetingede evner bliver vurderet:    

NÆSE - SØG – STAND – HUNDENS EVNE/VILJE TIL AT SAMARBEJDE MED FØREREN – LYDIGHED og 

ARBEJDSGLÆDE.  

Der bliver givet en karakter fra 0 til 4, og hvis der i de 3 første fag bliver lavet noget som dommerne mener, 

er ekstra godt kan de tildele et h. H´et står for fremragende. 

Hundene bliver afprøvet enkeltvis, og hvis hunden har gået til et 4 tal i første slip er det denne karakter der 

fastholdes uanset om næste slip er knap så godt. Ligeledes med de andre områder. Hvis hunden starter lidt 

svagt, men går sig op til et 4 tal i de næste slip, er det den højeste karakter der bliver noteret. Som det 

fremgår andetsteds ER det en avlsprøve og ikke en markprøve.  

Desuden fastslås det om ung hunden halser på fod eller spor. I Tyskland kan man ikke stille på en 

Schweissprøve, hvis hunden ikke besidder denne egenskab. I øvrigt, hvis lejlighed byder sig kan hunden 

afprøves på harespor. Hunden må ikke se haren og hvis den følger sporet et stykke vej ud i terrænet, kan 

den tildeles en Andras Stern.   

Skudfastheden kontrolleres ved at der med ca. et halv minuts mellemrum, medes hunden er i søg, affyres 

et par skud med jagtgevær, desuden noteres eventuelle mangler ved øjne og tænder.  

Under middagspausen lægges hundene af eller tøjres hvis de ikke har lært, at dække, med en afstand på 10 

til 20 m, her vurdere man om hundens psyke, om den kan falde til ro og venter uden at pibe. Dommerne 

noterer sig også hvis hunden i er rolig når den ikke er under afprøvning.  

Det var lidt om hvordan en Derby prøve afvikles. Man kunne jo med rette spørge om hvorfor.  Det er der 

selvfølgelig flere og delte meninger om. Vil her forsøge, at belyse hvorfor jeg mener den er yderst relevant. 

Vi mangler i den grad en prøve, hvor man kan få de arvelige anlæg hos hunden fastlagt. Det kan man på et 

Derby. Det er mere eller mindre rå hunde der kommer og alt for megen dirigering tolereres ikke. Prøven er 

ikke sværere end at stor set alle hvalpekøbere kan stille på den, på den måde kunne det måske starte flere 

med hundesport end der er i dag. Desuden ville tæveejerne få en pejling af om det er den rigtige hanhund 

der er brugt. 

Set i lyset af vores hvalperegistreringerne fra 1979 frem til d. d. gået tilbage med 69%, har vi brug for noget 

nyt, for hvis denne udvikling fortsætter vil man ende med, at den korthårede hønsehund kun kan omsættes 

til hundesportsfolk og ikke til jægerne. Meningen er vel med en jagthund, at den netop skal avles til og for 

jægeren. Derfor synes jeg at det er på tide man får flyttet fokus fra sportshunde over på brugshunde. Der er 

dem som vil hævde, at det prøvesystem vi har i dag tilgodeser dette. Faktum er, at vort prøvesystem, som 



det er i dag, ikke har produceret hunde som jægerne vil købe. Det er fremsynet og modigt gjort af 

Korthaarklubbens bestyrelse med Hans Martin i spidsen at sige: Vi må prøve noget andet! for det vi har 

haft indtil nu har ikke virket som det skulle.  

Til dem som er negativ og vil ha prøven afskaffet igen har jeg her en opfordring: I stedet for at sige nej og 

ryste på hovedet så kom med nogle forslag og visioner selv, hvordan vi så kommer videre, for klokken er 

efter min mening 1 minut i tolv.   

Venlig hilsen  

Uffe Søndergaard 

     


