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Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever Klubs Tollerbrugsprøve 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Brugsprøvens formål er: 

At konstatere at,   

 

• Hunden udviser samarbejdsvilje og dresserbarhed 

• Hunden udviser vandpassion 

• Hunden udviser apporteringslyst 

• Hunden ikke er skudræd 

 

 

Prøvens bedømmelse:  

Bedømmelse af prøven er bestået/ikke bestået, hvor hver enkelt øvelse bliver bedømt og 

skal bestås for at prøven som helhed kan bestås. Dommeren skal skrive sine kommentarer 

på resultatskemaet ud for den fortrykte teskt til den enkelte øvelse. Prøvedeltageren har 

krav på efter endt prøve at modtage en kort mundtlig kritik såvel som en skriftlig kritik.  

 

I hele bedømmelsen tages hensyn til, at hundene er urutinerede, og at brugsprøven er en 

forprøve til den videre vej frem mod jagtprøver. Prøven dømmes ikke som en 

lydighedsprøve. Det er væsentligt, at det er hundens medfødte evner som jagthund og 

ikke tillært adfærd, der prioriteres højt, og at det er hundens positive arbejde, der vægtes, 

for at det er en søgen efter fejl.  

 

Prøven aflægges på en bane som skitseret i figuren nedenfor. Banen må spejlvendes, hvis 

hensyn til terrænet gør det nødvendigt. Pt. 1-5 er markeret med kegler, stokke eller 

tilsvarende.  

 

Det er dommeren, der har ansvaret for, at banen er opsat korrekt – både hvad angår 

prøvebanen og tollingpladsen/vandapporten.  

 

Bedømmelsen af evt. fejl og mangler skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang, og 

bedømmelsen af hunden skal foretages på en sådan måde, at man fremhæver hundens 

positive arbejde, fremfor at hunden belastes unødigt for små og mindre – for en jagthund 

uvæsentlige – fejl.  

 

Er hundeføreren venstrehåndet og derfor ønsker at føre hunden på sin højre side, kan 

dette imødekommes. Hunden skal i så fald gennemføre hele prøven på førerens højre side.  

Dette aftales med dommeren, før afprøvningen af hunden begynder.  

 

 



 

Lineføring og fri ved fod:  
Føreren afleverer sine 2 medbragte apportgenstande til dommeren – én til landapport og 

én til vandapport.  

Føreren stiller sig ved pkt. 1½ med hunden på plads.  

Efter tegn fra dommeren går føreren over pkt. 2 til 3 med hunden i line.  

Ved pkt. 3 tages line og halsbånd af hunden og puttes i lommen.  

Herefter går føreren videre til pkt. 4, 5 og retur til pkt. 2 med hunden fri ved fod.  

Ved pkt. 2 standses op med hunden på plads.  

Denne del foregår i ét samlet forløb uden afbrydelser fra dommeren.  

 

Her vægtes samarbejdet mellem fører og hund, hunden ivrighed for at følge føreren, og 

førerens evne til at støtte hunden.  

 

Dommeren skal være opmærksom på:  

Ved lineføring:  

• at hunden følger føreren villigt og glad uden kraftige korrektioner fra føreren  

Ved fri ved fod:  

• at hunden følger føreren villigt og udviser glæde og god kontakt til føreren. 

Hunden skal ikke nødvendigvis ”klistre” til førerens side men bevæge sig naturligt 

ved førerens side.  

 



Øvelsen generelt:  

• at hunden udviser arbejdsglæde 

• at hunden ikke virker stærkt trykket 

• at hunden ikke, eller kun ved meget højlydte og vedvarende kommandoer lader sig 

håndtere 

 

Afdækning, afsætning og indkald:  
På dommerens signal dækkes eller sættes hunden af, og føreren går i lige linje tilbage til 

pkt. 1 – svarende til ca. 25 meter.  

Føreren gør front mod hunden, og efter tegn fra dommeren kaldes hunden hjem.  

Hunden skal løbe til føreren i en lige linje og med høj fart.  

Hunden skal gå på plads af sig selv. Plads er ved førerens side eller foran føreren.  

 

Bedømmelse af afdækning, afsætning og indkald:  

Hunden kan belastes hvis:  

• den ikke straks kommer til føreren i et frisk tempo 

• den ikke forbliver på stedet, hvor den er afdækket (hvis den bevæger sig lidt frem 

eller tilbage eller skifter stilling, skal dette ikke være til stor last for hunden).  

• den ikke kommer helt hen til føreren 

Hunden skal belastes hvis:  

• hunden ikke udviser arbejdsglæde 

• hunden virker stærkt trykket efter afdækningen 

• hunden ikke eller kun ved meget højlydt og vedvarende kommandoer lade sig 

håndtere 

• hunden ikke kan bringes til at forblive på ”afdækningsstedet”, til hundeføreren når 

dommeren 

• hunden ikke kommer lige hjem 

 

Hvis dommeren mener, at præstationen kan forbedres ved at få gennemført denne øvelse 

én gang mere, kan han tillade dette. Det skal vurderes, at dette forløb vil være til hundens 

fordel (hunden er f.eks. blevet forstyrret, distraheret af anden aktivitet på prøvepladsen).  

 

Apportering af dummy på land:  
Føreren stiller sig på et af dommeren anvist sted med hunden på plads.  

Dommeren træder 2-3 meter væk fra føreren og hunden 

Den synlige hjælper kaster en apportgenstand ca. 15 meter foran hunden. 

Når apporten ligger helt i ro, sendes hunden - efter tegn fra dommeren – ud efter apporten 

på førerens kommando.  

Hunden skal løbe i en lige linje ud til apporten, spontant samle den op og bringe den 

direkte tilbage til føreren.  



Hunden skal aflevere apporten stående eller siddende til førerens hånd.  

Hunden skal ikke – men må gerne – sætte sig på plads.  

Her vægtes hundens ro på post, iver og glæde ved at hente den kastede apport samt 

samarbejdet mellem fører og hund i afleveringssituationen.  

Ved knaldapport kan øvelsen – såfremt føreren udtrykker sikkerhed for et bedre resultat – 

laves om (max. 3 forsøg). Det er ikke tilladt at holde hunden tilbage.  

 

Bedømmelse af apportering på land:  

Hunden kan belastes hvis:  

• hunden virker stærkt trykket og/eller er uvillig til at gå i apportsøg 

• hunden udebliver uforholdsmæssigt længe efter forsøg på at kontakte den 

• hunden apporterer med udpræget dårligt greb 

• hunden efter dommerens skøn gør sig skyldig i andre forseelser 

• helhedsindtrykket er knap så tilfredsstillende 

• hunden skal starte om 

Hunden skal belastes hvis 

• hunden ikke søger vedholdende og arbejdsivrigt 

• hunde ikke – eller kun ved meget højlydte og vedvarende kommandoer – lader sig 

håndtere 

• hunden direkte lægger apportgenstanden og ikke samler den op igen 

• hunden ikke siddende eller stående aflevere apportgenstand til førerens hånd 

• hunden ikke afventer førerens ordre til at starte apportsøget 

 

En hund kan ikke bestå landapporteringen hvis: 

• hunden ikke bringer apportgenstanden til føreren 

• hunden udviser udpræget dårlig vildtbehandling  

• hunden udøver stærk vokalisering 

 

Tolling, skud og apportering på vand:  

Tollingen gennemføres med én eller flere tollinggenstande efter førerens eget valg.  

Føreren sætter sig på hug med ansigtet mod vandet bag skjulet, der er stillet op ca. 5 meter 

fra vandkanten. 

På tegn fra dommeren startes tolleren.  

Der tolles 5 gange med hunden efter dommerens anvisninger. Der skal være en pause på 

30 sekunder under tollingen.  

Herefter rejser føreren sig op med hunden i ro.  

 

Herefter er der en vandmarkering med skud:  

En hjælper kaster den udleverede apporteringsgenstand i vandet ca. 10 meter fra 

vandkanten (vandet skal være svømmedybt). 



Dommeren eller en hjælper affyrer i god afstand fra hund og fører et skud med et 

jagtvåben eller signalpistol. Våbenet bør følge den kastede dummy i dens kastebane. 

Skuddet skal afgives på banens højeste punkt. Der skal benyttes blankpatroner.  

Det er tilladt at holde hunden tilbage ved at have line omkring hundens bryst.  

På tegn fra dommeren sendes hunden i vandet på førerens kommando. Dommeren giver 

tilladelse umiddelbart efter apporten har ramt vandet.  

Hunden skal uden tøven påbegynde sin vandgang. 

Hunden skal svømme lige ud til apporten, spontant samle op og svømme lige tilbage til 

føreren.  

Der må tages imod hunden i vandkanten.  

Hunden skal aflevere stående eller siddende i førerens umiddelbare nærhed (føreren skal 

kunne nå apportgenstanden uden at flytte sig) 

Hunden skal ikke – men må gerne – gå på plads.  

 

I denne øvelse vægtes:  

Ved tolling 

• Samarbejdet mellem fører og hund 

Ved skud:  

• At hunden på ingen måde udviser usikkerhed eller angst 

Ved apportering:  

• Som ved apportering på land, samt hunden villig hed til at gå i vand 

 

Dommeren skal være opmærksom på:  

Ved tolling:  

• At hunden udviser stor arbejdsglæde 

• At hunden kan skifte mellem aktivitet og ro 

• At hunden føres så diskret som muligt. Der bør tages hensyn til, at føreren og/eller 

hunden kan være urutinerede 

• At hunden ikke interesserer sig mere for omgivelserne end for tollinggenstanden 

• At hunden gerne må kaste og lege med tollinggenstanden under tilbageløbet 

 

Bedømmelse af tolling:  

Hunden kan belastes, hvis: 

• hunden ikke udviser glæde ved tollingen 

• hunden ikke kan forholde sig i ro mellem tollingerne 

• hunden ikke bringer tollinggenstanden enkelte gange 

• føreren ikke fører hunden på en stille og behersket måde 

Hunden skal belastes, hvis:  

• hunden udviser større interesse for omgivelserne end tollingen 

• hunden ikke bringer tollinggenstanden tilbage konsekvent 

• hvis føreren fører hunden ubehersket med råben og med kraftige kommandoer 



Bedømmelse af vandapportering:  

Hunden kan belastes hvis:  

• hunden virker stærkt trykket og/eller er uvillig til at gå i vandet 

• hunden sier dårlige svømmeegenskaber 

• hunden udebliver uforholdsmæssigt længe efter forsøg på at kontakte den 

• hunden apporterer med udpræget dårligt greb 

• hunden efter dommerens skøn gør sig skyldig i andre forseelser 

• hunden – efter den er kommet i vandet – vender tilbage til føreren eller går på land 

uden at have påbegyndt søget (omstart) 

Hunden skal belastes, hvis:  

• helhedsindtrykket er utilfredsstillende 

• hunden ikke søger vedholdende og arbejdsivrigt 

• hunden ikke – eller kun ved meget højlydt og vedvarende kommandoer – lader sig 

dirigere/søge 

• føreren kaster en sten eller lignende for at dirigere hunden 

• hunde direkte lægger apporten og ikke uopfordret tager den op igen  

 

En hund kan ikke bestå vandapporteringen, hvis  

• hunden udviser udpræget lydfølsomhed eller skudrædhed 

• hunden nægter at gå i vandet 

• hunden ikke bringer apporten til føreren 

• hunden udviser udpræget dårlig ”vildtbehandling” 

• hunden udøver stærk vokalisering 

 

Helhedsindtryk: 

• Hunden og førerens samarbejde under hele prøvens gennemførelse 

• Hundens arbejdsglæde 

• Hundens egenskaber som jagthund. Her tænkes især på hunden vokalisering, idet 

utidig gøen, hyl eller skriv må betragtes som en alvorlig fejl.  

 


