
MARKPRØVER
HVILKEN KVALITET ØNSKER VI AF VORES MARKPRØVER – FOKUS PÅ 

SKYDEPRØVER OM EFTERÅRET (BRUGS OG VINDERKLASSER)



• Vi kan konstatere at langt de fleste finder forårsprøverne af god kvalitet (overlevende parhøns)

• Hvad forbinder vi med kvalitet, hvilke ting giver os bedre hunde ?

Parslip – fuglekvalitet – vilde fugle, mange fugle, få fugle - terrænkvalitet – bedømmelse.

• Skal alle hunde pinedød have chance for fugl – er vi ikke blevet meget forvænte ?

• Kan man i det hele taget afholde skydeprøver uden udsætning af fugl ?

• Er vi for ”tamme”, eller ikke overbevisende nok, overfor myndigheder i at stille krav, som kan gavne 

både vildtbestand og bedre hunde ?

• Hvordan formidler vi bedst ” det der virker i praksis” ?

• Er prøverne attraktive nok - for at få nye passionerede deltagere ? Hvad tiltrækker nye ?

• Er kvaliteten og ambitionsniveauet i vinderklasser højt nok, er det ”Champions League”

Er kvaliteten ensartet, eller svinger det for meget.

• Er vi tilfredse med kvaliteten af vores skydeprøver ?



• Åbne alle efterårsvinderklasser – for alle racer.
• Fra efteråret kan man bl.a. læse at DKK ikke længere ønsker at afholde vinderklasser, de overgår dermed til den 

nye organisation ”SJD”. (Stående Jagthunde I Danmark). Ligeså kan man konstatere at vinderklasserne efter DM 

er blevet droppet, grundet for få tilmeldinger.

• Er det ikke NU man skal tage skridtet og åbne specialklubbernes efterårs vinderklasser. I efteråret 2018 har 

SPK vinderklasserne været på 13 til 24 deltagere.

• Hidtil har vi haft fem fælles vinderklasser, samt specialklubbernes fem vinderklasser for egne racer, hvoraf man 

kunne deltage på en af hver, som kvalifikation til DM.

• Hvis man åbner SPK vinderklasser (Stadig SPK, som arrangerer) og derudover laver f.eks. fire øvrige under 

DJ/SJD– er der i alt ni at vælge imellem.

• I stedet for to prøver, kan man stille på tre VK prøver. En Fælles,  en SPK, en på egen raceklub. Derved har man 

lidt flere datoer at vælge imellem, samt et ekstra skud i bøssen for en placering. Til gengæld er egen race ikke 

længere ”garanteret” plads til DM.

• Specialklubbens egne racer kunne eventuel få sikkerhed for deltagelse (Fortrinsret som i Sverige f.eks.).

• Vil vi ikke få bedre hunde i de enkelte racer ud af konstant at konkurrere med hinanden og vil det ikke være 

mere forståeligt og frem for alt attraktivt for nye passionerede deltagere. Vi har ikke mindst brug for 

sammenhold på tværs af racerne i fremtiden. 


