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UOFFISIELL WORKING TEST (WT) FOR NORSK SPANIEL KLUB 

1.1 GENERELT: På sikt skal konkurranseformen avholdes med det formål å vurdere de jaktlige 

egenskapene hos våre hunder uten at det felles vilt. Formålet med WT er på sikt å rangere hundene 

ut ifra viltfinnerevne, temperament, markeringsevne, nesebruk, initiativ og myke grep. Førerens 

innsats skal kun sees på som et supplement til hundens egenskaper.  

1.2 KLASSEINNDELING: vi starter med kun en klasse: Begynnerklasse (BK) 

1.3 BEDØMMELSE: bedømmes ved hjelp av en poengskala med 0 – 20 poeng på hver av postene. Er 

det flere apporter på samme post vurderes den samlede prestasjonen for alle apporter i forhold til 

poengskalaen. Hunden skal holdes i bånd når den kommer til start på hver post. Bedømmelsen 

starter når fører har fått beskjed om å kople hunden løs, og avsluttes når hunden igjen er i bånd.  

Dommer skal vektlegge og belønne 
følgende egenskaper: 
 

• Arbeidsglede 

• Avlevering 

• Kan føres med små virkemidler 

• Kontroll 

• Naturlig markerings- og viltfinneregenskaper 

• Nesebruk 

• Rask innlevering 

• Fart 

• Stil 

Grove feil/alvorlige feil:  • Dårlig fotgåing 

• Dårlig markering 

• Dårlige avleveringer/dårlige apportgrep 

• Føres støyende (fløytebruk, stemmebruk o.l.) 

• Ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng 

• Urolig og krever førers oppmerksomhet 

• Jakter utenfor skuddhold 

• Ineffektivt søksarbeid 

• Dårlig kontroll 

• Dårlig terrengdekning 

• Finner ikke apporten 

Meget grove feil: • Apporten bringes ikke til fører 

• Piping eller bjeffing under slippet  

• Bytter apport  

• Jager levende vilt 

• Knallapport: om hunden uten tillatelse forlater sin 
plass i den hensikt å apportere 

• Hemmende skuddreaksjon/skuddberørt 

• Søker med apport i munnen 

• Ulydig: utenfor hold i for stor del av arbeidet 

• Apportvegring – eller hund som forlater apporten 

• Går ikke ut i vann 

Diskvalifiserende feil. Har hunden 
gjort en diskvalifiserende feil, får 
ikke ekvipasjen fullføre de 
gjenstående postene. 

• Aggressivitet  

• Fysisk korreksjon eller irettesettelse av hunden 

• Hard munn 
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GJENNOMFØRING:  

Post 1: Spanielsøksoppgave 

En teig (maks bredde 60 meter) gjennomsøkes, fortrinnsvis med naturlige hindringer underveis. Det 

er utlagt 4 dummyer i teigen på forhånd. 250 grams dummyer benyttes. Hunden skal med hjelp av 

tradisjonelt springersøk finne, returnere og avlevere disse til fører. 

Underveis skal dommer gi hundefører anledning til å ta hunden i bånd før siste moment 

gjennomføres, dvs. oppmerksomhetslyd eller skudd og deretter kast (som skal simulere at fugl 

skytes). Fører kan da stoppe hunden og ta denne i bånd, dvs. legge båndet rundt halsen på hunden, 

før oppmerksomhetslyd/skudd og kast. Fører gis så anledning til å sende hunden for å apportere 

dummy. 

Post 2: Markeringsoppgave.   

I en markeringsoppgave, så gis det oppmerksomhetslyd/skudd og det kastes en 250 grams dummy, 

som hunden på kommando skal finne og bringe tilbake til fører. Hunden sendes fra et angitt punkt 

(ca. 30 meter) og det er fra dette punktet hunden sitter når lyd/skudd og kast gjennomføres.  

Post 3: Dirigeringsoppgave, med skudd i dummyens retning 

I denne oppgaven så vil det være en 500 grams dummy utlagt på forhånd og den eneste hjelpen 

hunden får er et skudd som skytes fra hagle med løsammunisjon i retning mot dummyen. 

• BK: maks 25 meter hovedsakelig samme underlag 

Post 4: Markeringsoppgave fra vann eller spesielt tett/høy vegetasjon 

I en markeringsoppgave, så skytes og kastes det en 500 grams dummy, som hunden på kommando 

skal finne og bringe tilbake til fører. Hunden sendes fra et angitt punkt og det er fra dette punktet 

hunden sitter når skudd og kast gjennomføres.  

• BK: maks 25   meter 

Post 5: Lydighetsoppgave som kan inkludere: fot, sitt og bli, stopp og innkalling, stopp og nærsøk 

• BK: Enklere oppgaver over relativt korte strekninger 

 

 


