Gjennomføring av uttak til VM
Terreng
Terrenget som skal benyttes må være tilnærmet likt det som forventes skal benyttes i
konkurransen samme år. Av denne grunn vil leie av terreng i Sverige eller Danmark kunne
være et alternativ, dersom terreng i Norge ikke er egnet.
For effektiv gjennomføring må det være mulig å kjøre bil rundt og inn i terrenget slik at alle
slipp kan gjennomføres med like vindforhold.

Dommere
Det anbefales at uttakene gjennomføres med tre dommere. Hoveddommer skal være ansvarlig
for selve uttaket.
Dommerne må ha god lang erfaring fra lavlandsprøver og internasjonale prøver. Dersom
mulig, er det ønske om at en av tre dommerne er ekstern.
Uttaket av britiske og kontinentale hunder gjennomføres med samme dommere og disse må
derfor ha god kunnskap om de enkelte rasene.
Dommerne skal i forkant informere deltagerne om hva de ser etter av egenskaper (ref.
regelverk)
Dommerne setter opp slipprekkefølgen. Så fremt det er mulig slippes hunder av samme rase
mot hverandre for å vurdere stil. Britiske og kontinentale skal ikke slippes mot hverandre.
Enkelte hunder kan bli bedt om å vises igjen mot andre.

Gjennomføring
Vannapport (gjelder kun VM lag)
Uttaket starter med vannapport. Hunder som ikke består denne disiplinen går ikke videre til
feltdelen. Normen vil være kvalitetskravene i internasjonale mesterskap.
For ikke å forstyrre gjennomføringen blir alle kandidater igjen i et venteområde og
ekvipasjene kalles frem når dommerne er klare.
Fører og hund stiller seg 10-15 m fra vannkanten. Dommer kaster stokkand ca 15m fra land
og det skytes med hagle eller startrevolver når fuglen er på topp i kastet.
Hunden skal apportere på førers ordre.
Det gis ikke tilbakemelding etter gjennomført apport.

Feltdelen
Logistikken rundt dette vil være slik jaktprøvene gjennomføres internasjonalt. Deltagerne vil
enten vente i anvist område eller benytte biler på veisystemet rundt terrenget.
Det er viktig at alle hunder som skal avprøves får gjort fra seg godt i forkant. Området som
skal benyttes til avprøving skal benyttes av mange hunder og man ønsker derfor færrest mulig
forstyrrende ”visittkort”. Det er kun de to hundene som skal bedømmes som går for å møte
dommerne.
Hundene vurderes og bedømmes etter regelverket i mesterskapet.
Rapphøns/fasan benyttes ved apport
Om nødvendig kan hundene prøves flere ganger.
Det gis ikke tilbakemelding etter det enkelte slipp.

St. Hubertus
Kandidater til St. Hubertus skal gjennomføre samme uttak som de britiske og kontinentale
rasene for lag.
Skyteferdigheten skal prøves på en lerduebane mot de andre kandidatene i samme klasse. En
serie på 25 duer på Trap. Dersom kun en kandidat, kan skyteferdigheter godkjennes gjennom
dokumentasjon fra skytebane, dog ikke eldre enn 3 måneder

Uttak
Ved dagens slutt eller senest i løpet av 24 timer etter avprøving evaluerer dommerne alle
ekvipasjer og rangerer disse. VM rep bør være tilstede. Protokoll føres for dagen.
Lagene tas ut.
Lagledere informeres.
Lagledere tar kontakt med alle – både de som er tatt ut og de som ikke kvalifiserte seg.
Deltagere må bekrefte sin deltagelse senest inne 48 timer. Reservehunder trenes klare til
deltagelse frem til avreise. (Det er ikke forventet at de reiser med grunnet kostnadene).
Ingen informasjon om deltagelse skal deles på sosiale medier før listene er publisert av
laglederne selv.

Middelhavs Cup avholdes et par dager før VM. Kravene til hundene er de samme som for VM
utenom vannapport.
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