
Klasse:                BK   

Fart og stil (hurtig arbeid i forhold til rasen), gjerne nesa mot bakken og i 

riktig mønster i forhold til vinden/utnytter vinden)

Nesebruk: reagerer på og utreder vitring, lokaliserer dummy effektivt

Søkslyst og arbeidsglede (jobber ivrig for å finne dummy) 

Dekker terrenget hensiktsmessig i forhold til vind og underlag.

Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler

Målet er at hunden skal stoppe fint på skudd/lyd og kast, og vente på 

kommando. I BK kan hunden tas i bånd før skudd/lyd og kast.

Markering- og viltfinneregenskaper: (er oppmerksom og følger med på 

kastet, løper deretter mer eller mindre rett mot nedslagsfeltet og starter 

søket nær der dummyen landet)

Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt 

Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering

Leverer dummy i hånd / rask avlevering

SUM POENG (maks 20)

Markering- og viltfinneregenskaper: (er oppmerksom og følger med på 

kastet, løper deretter mer eller mindre rett mot nedslagsfeltet og starter 

søket nær der dummyen landet)

Søkslyst og arbeidsglede (jobber ivrig for å finne dummy) 

Nesebruk: reagerer på og utreder vitring, lokaliserer dummy effektivt

Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt 

Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering

Leverer dummy i hånd / rask avlevering

Greier fint å passere terrengskifter og jobber godt uavhengig av terreng

Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler

SUM POENG (maks 20)

Norsk Spaniel Klub - WT - workingtest for spaniels

Navn på fører:

Navn på hund:

Rase:                  ESS / WESS / CS  / WCS /  FIELD / CLUMBER /

Alder:

Skudd:                JA    /    NEI                (Det er frivillig med skudd)

Kallenavn:

Kjønn:                 tispe   /  hannhund

POST 1 : SØKSOPPGAVER:     

POST 2: MARKERINGSOPPGAVE. I BK: ca 30 METER



Dirigeringsevne og viltfinneregenskaper: er oppmerksom og følger med på 

skuddet, løper deretter i skuddretningen/eller i retningen fører sender og 

starter nærsøket på kommando og eller finner dummy ved egen hjelp 

Søkslyst og arbeidsglede (jobber ivrig for å finne dummy) 

Nesebruk: reagerer på og utreder vitring, lokaliserer dummy effektivt

Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt 

Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering

Leverer dummy i hånd / rask avlevering

Greier fint å passere terrengskifter og jobber godt uavhengig av terreng

Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler

SUM POENG (maks 20)

Markering- og viltfinneregenskaper: (er oppmerksom og følger med på 

kastet, løper deretter mer eller mindre rett mot nedslagsfeltet og starter 

søket nær der dummyen landet)

Søkslyst og arbeidsglede (jobber ivrig for å finne dummy) 

Nesebruk: reagerer på og utreder vitring, lokaliserer dummy effektivt

Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt 

Har med dummy rett tilbake mot fører /rask avlevering

Leverer dummy i hånd / rask avlevering

Greier fint å passere terrengskifter og jobber godt uavhengig av terreng

Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler

SUM POENG (maks 20)

Hunden er oppmerksom og lydhør

Hunden viser vilje til å utføre oppgaven

Hunden gjennomfører oppgaven korrekt

Hunden viser god førerkontakt 

Kommer raskt tilbake til eier etter funn / førerkontakt 

Hunden følger fører villig

Kontroll/førerkontakt/samarbeidsvilje/kan føres med små midler

SUM POENG (maks 20)

For eksempel: Hunden føres i line i 10 meter, deretter kommanderes hunden sitt/bli og fører går 

i fra 5 meter, fører går deretter tilbake og går videre med hunden fri ved fot i 5 meter, ny sitt og 

bli, fører går i fra 5 meter og kaller inn hunden. Øvelsen avsluttes når hunden er tatt i bånd.

POST 3: DIRIGERINGSOPPGAVE MED SKUDD I DUMMYENS RETNING (FOR Å ILLUDERE FELT 

FUGL). I BK: maks 25 meters avstand fra der hunden sendes til dummyen ligger.

POST 4: MARKERINGSOPPGAVE FRA VANN ELLER SPESIELT TETT/HØY VEGETASJON, MAKS 25 M

POST 5:  LYDIGHETSOPPGAVE SOM KAN INKLUDERE: FOT, SITT OG BLI, STOPP OG INNKALLING, 

STOPP OG NÆRSØK


