
DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND 
 
Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til 
formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige 
egenskaber og psyke. 
 
Prøven afholdes i foråret og ingen hund må, på prøvetidspunktet have passeret 
1. oktober mere end én gang, d.v.s. ingen hund over 19 måneder kan deltage. 
Deltagende hunde over 15 mdr. søges samlet i én gruppe. 
 
Prøvens formål opfyldes bedst når hundens jagtinstinkt er begyndt at vågne, 
men før virkelig jagterfaring og dressurmæssig prægning er nået. 
 
Ved afviklingen af en Derby prøve bedømmes følgende: 
 Næse 
 Søg 
 Stand 
 Førlighed 
 Lydighed 
 Arbejdsglæde 
Der gives følgende karakterer: 
 Fremragende = 4 h 

 Særdeles godt =  4 

 Godt = 3 

 Tilstrækkeligt = 2 

 Mangelfuldt = 1 

 Utilstrækkeligt = 0 

Desuden søges fastslået hundens måde at jage på, således at der, i et afkrydsnings 
skema bedømmes følgende: 

Halser på synet:     Halser på sporet:   Stum:  Halser konstant:  Kan ikke Desuden 
søges fastslået hundens måde at jage på, således at der, i et fastslåes: 

Desuden faslåes hundens opførsel: 
Skyhed eller angst:     Kan ikke vurderes:   Skyhed:    Skrækslagen: 

Nervøs:      Håndsky:      Angst for levende vildt:   Ængstelig opførsel  over for 
fremmede:      Andre fejl: 



Eksteriør mæssige fejl og mangler. 

Tandsæt.   

Uden mangler:   Tangbid:    Krydsbid:     Underbid:   Overbid: 

Præmolarfejl:    Molarfejl:        Andre tandfejl: 

Øjne. 

Uden fejl:   Entropium:    Ektropium:   Andre øjen fejl: 

Øjen farve.   Lyse øjne:   Middelfarvede øjne:    Mørke øjne: 

 

For hanhunde kontrolleres, at begge testikler er på plads i pungen. 

Andre, væsentlige eksteriør fejl: 

 

Tildeling af præmie grad: 

 

Ikke bestået – grund til udelukkelsen: 

 

Test af hundens opførsel og karakter: 

Her kræves at hunden kan aflægges eller fastbindes, og at den under en evt. 
kortvarig (ca. 10 minutter) frokostpause, hvor førerne fjerner sig ca. 40 meter fra 
de deltagende hundene. Her bedømmes hundenes opførsel. 

Karakteren: 4 

Hunden skal her opføre  sig rolig og afbalanceret og  ikke virke forstyrrende. Fører 
må her ikke indvirke på hunden. 

Karakteren: 3 

Hunden forsøger nogle gange at forlade stedet, men forbliver derefter dog på 
stedet, uden at den hyler eller gøer. Et vink fra føreren er tilstrækkeligt og 
forstyrrer næsten ikke. 



Karakteren: 2 

Hunden bider i snoren og kommer hen til føreren, eller den hyler, gøer eller piver 
og virker under pausen forstyrrende. 

Karakteren: 1 

Hunden forsøger at bide snoren over, hyler gøer og skaber sig meget urolig og ikke 
villig til at forblive på pladsen. Hunden virker direkte forstyrrende. 

 

Hundens opførsel under prøven. 

Karakteren 4:    Rolig og afbalanceret. 

Karakteren: 3    Piver eller halser i snor. 

Karakteren: 2    Piver og er meget urolig. 

 

Prøven afholdes af Korthaar Klubben og er åben for medlemmer med DKK-
stambogsførte hunde, eller FCI-registrerede udenlandske hunde. 

Bedømmelsen foretages af 3 dommere, hvoraf én er ordførende dommer. Der 
voteres i åbenhed og med mulighed for hundeføreren til at fremkomme med 
indsigelser til vurderingen i de enkelte fag. Dette kan føre til en kortvarig 
fornyet chance for hund og fører, til at forbedre karakteren, men også med fare 
for nedsættelse af vurderingen. 

En dommergruppe bør, kun undtagelses vist have flere end 6 hunde til 
afprøvning på én prøvedag. 

Prøvens gennemførelse. 

 

Hundene afprøves enkeltvis i de forskellige discipliner, dog således at hundens 
brug af næse, søgsoplæg og evne og vilje til at tage stand, samt dens evne til 
opfølgning af løbende vildt og evt. udredninger af spor vurderes, dagen 
igennem. 

Prøven er en anlægs prøve og der lægges stor vægt på vilje og medfødte 
egenskaber. Hunden skal, for opnåelse af karakteren 4 i søgsoplæg, tydeligt vise 



at vinden udnyttes korrekt og i disciplinen førlighed, tydeligt vise, at den vil 
arbejde for sin fører – altså holde kontakt, og ikke bare ”jage for sig selv”. 

Bedømmelse af næse, er både den vigtigste, og samtidigt den vanskeligste 
opgave. 

Den fin næsede hund, der tager enhver fært alvorlig og undersøger færten bør 
belønnes herfor. Hovedføring, hvor en mere vandret end lodret  føring, oftest 
giver indtrykket af næsens værdi. 

Søget skal være energisk, arealdækkende og planmæssigt samt udholdende. Ikke 
rasant, ukoncentreret og tilfældigt anlagt, og altid give indtryk af at være mere 
på brug af næsen end af øjnene. Der skal være tydelig tilpasning af farten efter 
terrænets beskaffenhed, med korrekte vendinger og konstant udnyttelse af 
vinden. 

Hele hundens evne til koncentret søg i god balance med jagtlyst og inderlig ro 
værdsættes højt. 

Finder hunden vildt, uanset hvad, skal den tage selvstændig stand og helst følge 
op, hvis vildtet forsøger at løbe derfra. Der kræves ikke rejsning af vildtet og 
heller ikke ubetinget ro i opflugt. Eventuel prelning accepteres, da det jo er en 
anlægsprøve for ikke færdig dresserede unghunde. 

Højrejst stand er naturligvis at foretrække, men liggende stand accepteres. 

Kortvarig markering er ikke nok til karakteren 4.  

Stand for alle vildtarter godtages, om end fuglevildt foretrækkes. Dog er det 
evnen og viljen til at tage stand, der tæller, og den hund der tager stand for et 
vildt emne, vil som regel tage stand, hver gang den kommer for vildt. 

Ved førlighed værdsættes god kontakt til føreren, og at hunden, indirekte lader 
sig lede af vink og førerens bevæg retning. 

Arbejdsglæde og lydighed bedømmes dagen igennem. Der er tale om en, ikke 
færdigdresseret hund, men uden kontakt med vildt, skal hunden kunne dirigeres 
med fløjte og evt. tilråb, og villigt lade sig koble. 

I bedømmelsen af arbejdsglæde og eventuelle karakterbrist, vurderes følgende: 

Med vilje at undgå kontakt med vildt (blinker) straffes hårdt. 

Gentagne stand, uden påvisning af vildt, eller gentagne gange stødning af vildt, 
uden reaktion fra hunden, trækker fra i tildelingen af karakterer. 



Forfølgelse af hare eller ræv accepteres, ligesom dens eventuelle halsgivning i  
forbindelse hermed vurderes og afkrydses på bedømmelsesskemaet. 

Halsning på synet af råvildt noteres men giver ikke, alene betegnelsen: Halser på 
synet. I det tyske bedømmelses system er det et krav for at kunne stille påVGP 
(Verbands Gebrauchs Prüfung), at hunden har vist sig ”Sichtlaut” (halse på 
synet) eller senere har bestået særskilt: LN (Laut nachweis). 

Ved konstateringen af hundens skudfasthed, skydes der, af hundeføreren, på 
ordre fra ordførende dommer, 2 enkelte skud, med mindst 20 sekunders 
mellemrum. Her bør hunden være indenfor hvad der må betegnes som normalt 
skudhold – der anvendes ikke signalpistol, men en almindelig haglbøsse med 
jagt ammunition. Hundens måde at forholde sig på, afkrydses i skemaet. 

 

Kommer hunden, under afprøvning, over et friskt hare- eller rævespor og 
hunden ikke har set vildtet, værdsættes meget højt hundens evne og vilje til at 
udrede dette. Ved særligt vellykket forfølgning af et sådant spor, kan der 
tildeles:”Andreas Stjerne”. Dette noteres på prøveskemaet, men tæller ikke med 
ved vurderingen af udvælgelsen af prøvens bedste hund. Her tæller   tildeling af 
4h – eller ved points lighed yngste hund. Ved kuldsøskende eller jævnaldrende 
hund trækkes lod. 

Der kan tildeles 1. præmie, 2. præmie eller 3. præmie samt: Ingen præmie. 

Er en hundefører ikke i besiddelse af gyldigt jagttegn, kan en af dommerne 
skyde over hunden. 

For opnåelsen af 1. præmie, kræves mindst karakteren 4 i fagene: Næse, søg og 
stand, samt mindst karakteren 3 i førlighed. 

For opnåelse af 2. præmie, kræves mindst karakteren 3 i alle nævnte punkter. 

For opnåelse af 3. præmie, kræves mindst karakteren 2 i alle nævnte punkter.  

Jo flere hunde af samme kuld, der deltager, jo større avlsmæssig værdi har 
prøven.     


