
 

 

REVIDERING AF REGLER FOR FULDBRUGSPRØVEN  

 

FUV har gennem længere tid arbejdet på en revidering af de gældende regler. Det har lagt os meget 

på sinde at tage hensyn til den måde som de fleste jagthunde bliver brugt i dag, hvor bl.a. skovjagt 

og jagt fra vand betyder rigtig meget. Efterskuds arbejdet kommer derfor til at vægte lige så højt som 

før skuds arbejdet. Fuldbrugsprøven er en jagtprøve og ikke en konkurrence. Her er det målet at 

løse opgaven og få alt vildt fundet.  Men det er også den prøve hvor avlshundens værdi kan 

bedømmes. Det er derfor et vigtigt redskab i vurderingen af avlspartner og et parameter for 

specialklubberne i udvælgelsen af avlsmateriale. Det er af disse grunde vigtig at så mange hunde 

som muligt kan blive bedømt. At opnå en præmiering på en fuldbrugsprøve, uanset hvilken 

præmieringsgrad det er, viser at hunden er en godt og stabil all-round jagthund som vil løse de 

opgaver den sættes for under jagt. Derfor skal værdien af en 2. og 3. præmie højnes. 

 

Adgangskravet er ændret så hunde der er præmieret på anerkendt FCI markprøve i åben- eller 

brugsklasse kan deltage. Der er mange gode hunde som vil have meget svært ved at opnå en 1. 

præmie i åben eller brugsklasse, men som er uovertrufne allround jagthunde og derfor har deres 

berettigelse til at blive afprøvet på fuldbrugsprøve. 

Kravet til schweissprøven er fjernet og i stedet skal hundene have bestået VSA eller DJ´s udvidede 

apporteringsprøve. Dette er gjort for at ligestille reglerne med det der kræves på andre prøver hvor 

der fælles vildt. 

 

I fagene: skovsøg, apportering af 3 emner og vand skal en hund, der ikke er tilmeldt prøven på selve 

dagen, igennem banerne inden første hund startes. Dette for at gøre afprøvningen så ens for alle 

som muligt. 

 

Det medfører at max point på skovarbejdet hæves fra 96 point til 100 point. For vandarbejdet hæves 

max. point fra 60 til 68. Ved markarbejdet sænkes max. point fra 108 til 96 point. 

 

Jagtformerne har ændret sig meget over tiden. De fleste hunde bruges som en u-unværlig hjælper 

ved alle jagtformer derfor bør der lægges lige meget vægt på alle områder. 

 

Da andejagten ofte foregår i skumringstiden og når det er koldt, er det vigtigt at hunden magter 

denne opgave er lydig og villigt vil lade sig dirigere i den retning fører ønsker. Netop på vand har 

fører ikke mulighed for at hjælpe og støtte hunden ved at bevæge sig ud på vandet.  

På vand er det også præciseret at hunden nu SKAL dirigeres over åbent vand til det område hvor det 

emne som ligger længst væk befinder sig. Dette har været bedømt meget forskelligt tidligere og det 

kræver en ensretning. På jagt, hvor man har et stykke anskudt vildt, er det vigtigt at hunden hurtigt 

og sikkert lader sig dirigere til det område føreren ønsker. 

Desuden kræves det at hunden svømmer ud til alle emner. Den kan altså ikke opnå max. point i 

faget vandpassion hvis den går/løber i siv/søkant ud til de andre emner, den skal svømme. 

Der kan trækkes i karakteren hvis hunden går over land hjem, men det er op til dommerens frie skøn 

afhængig at søen beskaffenhed, vejr og vind osv. Nogle gange er det mest effektivt at gå over land 

hjem til fører med emnet.. 

 

Ræveslæbet har fået den helt store revidering da reglerne for dette ofte er blevet tolket meget 

forskelligt. En hund der går 300 meter gennem skov, apporterer ræven og bringer den 300 meter 

tilbage skal ikke nødvendigvis trækkes en præmiegrad fordi den lægger ræven for, eller i umiddelbar 

nærhed af føreres fødder og ikke i dennes hånd. Det skal selvfølgelig koste point, som i den sidste 

ende også kan være udslagsgivende for præmiegraden. Derfor er pointgivningen nu delt op i to dele 

så der gives point for den del der vedrører sporet og den del der vedrører apportering og aflevering. 

Desuden er der nu mulighed for at føreren på en positiv måde må tiltale og rose hunden når den 

kommer med ræven ind i startområdet. På jagt ville vi da også være glade og rose hunden når den 

kom med en ræv. 

 

 

 



 

På schweissdisciplinen er muligheden for rapportering fjernet. Dette fordi det mange steder ikke er 

muligt at finde terræn hvor hundene må slippes i skov på rapportering. I stedet for er der lagt et 

sporemne/sportegn ind på sporet og disse point har alle hunde mulighed for at opnå. Desuden er der 

sat max. afprøvnings tid på spor disciplinen. Det er en ekvipage som går sporet, så om det er hund 

eller fører der finder sporemnet/sportegnet, er underordnet bare det findes og vises til dommeren. 

 

Skovfagene er også ændret en smule. Fri ved fod udgår og i stedet er der lagt et apportemne ind på 

skovsøget. Her skal hunden spontant opsamle og aflevere det udlagte stykke vildt. Skovsøget skal 

foregår umiddelbart efter aflægningen som nu foregår ved at fører efterlader hunden og bevæger sig 

mindst 100 m væk fra denne. Der afgives 2 skud og den samlede aflægningstid er 3 min. 

 

Ved markarbejdet præciseres det at en hund der knaldapporter SKAL trækkes i både ro i opflugt 

samt lydighed og letførlighed. Hunden kan stadig opnå max. point i faget apportering. 

Desuden er det tydeliggjort at en hund der stjæler eller ødelægger makkerhundens stand skal have 

fradrag i fagene effektivitet samt lydighed og letførlighed. 

 

Hunde der flere gange tager liggende stand kan ikke opnå max. point i faget stand. 

 

Ved enhver jagtbar situation, hvor det ikke er muligt for skytterne at fælde vildt, skal der i umiddelbar 

forlængelse af situationen kastes et stykke vildt som skal apporteres. 

 

Værdien på nogle af fagtallene er ændret en smule. Der er lagt større vægt på lydighed og 

samarbejde da dette er grundstenen i en effektiv jagthund. For udvælgelsen af avlsdyr er det også 

vigtigt at de hunde der ønsker at samarbejde samt lade sig føre og dressere belønnes for dette. 

 

FUME har også gennemgået en mindre revision. Alle hunde der har opnået 1. præmie i et givent 

prøveår kan tilmelde sig. Er der flere tilmeldte end der er pladser, kommer de med efter højest antal 

opnåede point på den ordinære prøve. Er der pointlighed trækkes der lod om pladserne. 

På FUME er schweisspsoret et overnatningsspor lagt efter gældende regler for et 20t/400 spor, dog 

er der på dette spor udlagt to sporemner/sportegn og ekvipagen har max. 45 . min til at løse 

opgaven. 

 

På vand skal alle de 3 udlagte emner ligge mellem 50 og 70 meter fra startstedet. 

 

Det er udvalgets håb at vi med denne modernisering af fuldbrugsreglerne nu ligger mere på linie 

med den måde hvorpå kontinentale stående  jagthunde bruges i dag, nemlig som jægerens mest 

effektive medhjælper under alle jagtformer. 

 

 

Fuldbrugsprøveudvalget 31. maj 2017 

 

 


