
                                            
 
 

Korthaarklubbens Derby prøve.  
 
                    Prøveregler for forårs-avls-prøve- Derby 

 
 
 

I.                        Formål med prøven 
(1) Derby er en avls- og anlægsprøve med det formål, at konstatere hundens anlæg i de 

vigtigste mark fag og dermed danne grundlag for en vurdering af forælderens avlsværdi. 
(2) Prøven opfylder sit formål bedst, hvis unghundens opdragelse er nået derhen, hvor dens 

naturlige anlæg er veludviklet, men ikke præget af hundeførerens indflydelse i en sådan  
grad, at den overskygger unghundens naturlige anlæg. Erfaringen viser, at forudsætninger 
for gennemførelse af prøven med henblik på næsens følsomhed, et klogt søgsmønster 
præget af viljen til at finde vildtet, standen og eftertrækning ved fuglevildt, er bedst til 
foråret. 

(3) De bedste muligheder for succes i Derby opdragelsen opnås, hvis unghundens passion for 
harer og dens spor er blevet trænet hen over vinteren eller i det tidlige forår, så den er 
kontrollerbar, således at hundens træning med  hønsene  i parringstiden kan begynde. 
Derfor forlanges det ikke at unghunden skal arbejde på harespor til Derby-prøven. Hvis 
hunden under prøven viser, hvordan den jager (med hals, uden hals) eller viser godt 
arbejde på et harespor, så skal det protokolleres. 

(4) Forudsætningen for afprøvning af unghundene er et stort og fuglerigt terræn. 
(5) Avlsværdien af unghundens forældre erkendes nemmest, hvis flest mulige kuldsøskende 

deltager i prøven. 
(6) Klubben og dens dommere skal på samme måde være motiveret til at stille store, men 

rimelige krav til hundenes arbejde og derved sikre, at de præmieringer som opnås på 
Derby-prøven, kan bruges som et fuldgyldigt instrument til avlen. 

 
 

II. Gennemførelse af prøven. 
§1 
 

Forårs-avls-prøve-Derby  må kun afholdes til foråret. Gennemførelsen er klubbens ansvar. 
 

§2 
 

(1) Tilladt til prøven er alle stambogsførte Korthår født efter den 1. oktober foregående år. 
Stående hunde fra andre racer med FCI –papirer kan ligeledes deltage. 

(2) Hvis der er 3 eller flere hunde over 15 måneder skal disse samles og afprøves i en gruppe.  
 

§3 
 

(1) På prøvedage bør en dommergruppe ikke afprøve mere end op til 6 hunde. 
(2) Undtagelsesvis kan prøvelederen tillade op til 8 hunde hvis reviret er besat med en god 

fuglebestand. 
 
 

III. Gennemførelse af prøven. 
§4 
 

(1) Hunde afprøves i alle fag enkeltvis. Alle hunde skal tilbydes muligheden for at bevise 
deres kunnen flere gange. I prøveprotokollen dokumenteres alle væsentligheder. 

(2) Efterfølgende afprøves hundene i parsøg. Kombinationen af hunde bestemmes af 
dommere med det formål at gøre betingelserne så ens som muligt for alle hunde og 
dermed få mulighed for at finde frem til den hund, som bruger sin næse mest effektivt og 



den vil derfor finde vildtet hurtigere og i et større antal. Afstand mellem hundene må ikke 
blive så stort at dommergruppen deles. 

  
 
 
 

 
Prøvefag 

                                                     §5 
 

Hovedvægten ved forårs-avls-prøven er at afprøve kvaliteten af næsen, på et flydende, 
vedholdende og planmæssigt søg, hurtig opsporing af vildtet, sikker stand og god 
førbarhed. Konstatering af hundens karakterfasthed og tidlige modenhed har ligeledes en 
høj betydning.  
 
Efterfølgende afprøves: 
 

• Næse 
• Søg 
• Stand 
• Førbarhed 

 
Efterfølgende konstateres: 
 

• Arbejdsglæde 
• Lydighed 

 
Måden at jage på (halse på spor, halse ved syn af vildtet, kunne ikke konstateres, tavs eller 
waidlaut) skal så vidt muligt konstateres. Halse på spor, ved syn af vildtet eller tavs kan kun 
bedømmes ved hare eller ræv. 
Hvis hunden halser ved andet hårvildt skal det bemærkes i karakterbogen og godkendes af 
prøvelederen.  
Ved bedømmelsen af Derby-hunde skal der tages hensyn til deres alder, manglende 
erfaring og den gode eller dårlige indflydelse fra føreren. 
 
Næse:   
(1) Bedømmelsen af næsens kvalitet er den vigtigste, men også vanskeligste del af 
markprøven. Næsens kvalitet kan kun indirekte bedømmes ved nøjagtig observationer af 
mange forskellige tegn. Bedømmelsen forudsætter derfor stor viden og erfaring af 
dommerne, for at kunne vurdere omstændigheder såsom bevoksning, vindforhold osv. 
tilstrækkeligt.  
Ved hunde med en fin næse bliver arbejdsstilen præget af brug af næsen. Disse hunde 
hænger med deres næse i vinden, markerer kort vildt- eller fuglefært, tygger færten, når de 
er i stand, de finder hurtigt, trækker an og udpeger vildtet sikkert. En mere vandret end 
lodret holdning af hoved er et kendetegn for en god næseføring og kan oftest henføres til 
næsens kvalitet. 
 
Søg:   
(2) Søgsoplægget skal være flot, terrænvindende, planmæssigt og vedvarende, men på 
ingen måde være for hurtigt, ukoncentreret, ubestandigt og baserende på hundens øjne og 
ikke næsen.   
Stilen skal være præget af brug af næsen og viljen til at finde vildtet. 
Søget skal desuden vurderes højere, hvis den er tilpasset til vind- og terrænforholdene. 
God terrænopdeling, korrekte vendinger i vinden og den korrekte tilgang til dækninger er for 
bedømmelsen af søget ligeså betydningsfuldt, som det til terrænforholdene tilpassede 
tempo og en flydende terrænvindende og vedvarende galopstil.  
Stilen af søget giver desuden værdifulde oplysninger om hundens karakter, balance og den 
indre ro.  



 
 
 
 
 
 
 
Stand:   
(3) Hunden skal for fastliggende fuglevildt tage stand (stående eller liggende). En kort 
markering er ikke tilstrækkelig. Der må kun bedømmes stand for vildtet. 
En stand, som kan bedømmes med karakter ”meget godt” vises ved at hunden indtager en 
stram stand og at den ved flygtende, men ikke synligt vildt følger op uden større 
indvirkning. Gentagende tomme stande er et kendetegn for usikker stand og skal 
bedømmes som fejl. Prelning af afstrygende fuglevildt må ikke bedømmes som fejl ved 
Derbyen. Ved manglende fuglevildt skal standen bedømmes ved hårvildt.   
 
Førbarhed:   
(4) Hundens førbarhed viser sig ved, hvordan hunden lader sig føre og hvordan dens 
samarbejdsvilje med føreren er.  

 
Arbejdsglæde og lydighed:   
(5) Hundens arbejdsglæde og lydighed skal opserveres under hele prøven og derved sikre 
grundlaget for en korrekt karaktergivning. 
 
Lydighed:   
(6) I modsætning til førbarheden forstås lydighed som en opdragende direkte underordning, 
som hundens fører ensidigt afkræver hunden. Ved Derby afkræves kun at hunden skal 
lydigt reagere på førerens fløjte eller kaldene, så længe den ikke står under indflydelse af 
vildfært eller vildtet. 

  
Arbejdsglæde:   
(7) Arbejdsglæden viser sig ved, med hvilken lyst og iver hunden udfører det af ham 
afkrævede arbejde. 

 
Konstatering af fejl og skudfasthed:   

            (1)Efterfølgende skal betragtes som fejl: 
1. Åbenlys fornægtelse af vildtet (blinker). 
2. Gentagende tomme stande. 
3. Stødning af fuglevildt uden markering af disse eller at fuglevildtet overses, hvis 

begge hændelser skyldes utilstrækkelig næsekvalitet.  
4. Gentagende længere varende hetz af hare, som betyder at hunden ikke afprøves i 

kernefag, markarbejde med fuglevildt. 
5. Stødning af fugle p.g.a eftertrækning ved standen, som skyldes manglende Derby-

optragelse, men kan oftest inddrages til pointgivning af næsen.   
 

(1)Til konstatering af en evt. skudrædhed eller påvirkning skal under hundens marksøg 
affyres enkeltvis to skud med et haglegevær med 20 s mellemrum og i en afstand til 
hunden, som ikke må overskride den maksimal tilladte skudafstand. 
§ 11 stk. 5, 7 og 8 af almindelige bestemmelser skal tages hensyn til. 

 
 Harespor  
(1)Hvis en hund, ønsket fra førerens side eller tilfældigt, viser et mindst Tilstrækkelig 
arbejde på et hare- eller rævespor, hvor hunden ikke har set det pågældende vildt, skal 
dette anmærkes i prøvebeviset. 
(2)Viser hunden et Meget Godt arbejde skal Andreas-Sternen tildeles. Prædikatet har i 
øvrigt ingen indflydelse på bedømmelsen. 

    (3)Man har ikke krav på harespor. 



(4)Til bedømmelse er anlæg til sporviljen og sporfasthed. Hvis hunden viser lyd, skal det 
anmærkes. 
 
 
 
 
 

IV. Præmiering 
        §7 

 
(1) Der tildeles 1. 2. og 3. præmie. 
(2) For opnåelsen af en 1. præmie kræves at hunden er bedømt i fagene Næse, Søg 

og Stand med prædikatet Meget Godt og i Førbarhed med Godt. For opnåelsen 
af en 2.præmie kræves i alle fag mindst prædikatet Godt og for en 3. præmie 
kræves mindst tilstrækkelig i alle fag. 
Efterfølgende mindstekrav gælder for præmiering.   
 

Prøvefag Karakter 
 1. præmie 2. præmie 3. præmie 
Næse 4 3 2 
Søg 4 3 2 
Stand 4 3 2 
Førbarhed 4 3 2 

 
(3) En rangordning af hunde i de enkelte præmieringsklasser gøres ikke. 
(4) Hunde de i fødselsår (avlsår) absolverer en Derby med succes opnår efter deres 

præmiegrad følgende prædikat, (J ) = Jugend = ungdom, f.eks D1(J)  


