
    Poäng Apportering 

                 GRK Västmanlands DM 

Apporterings delen på vårat Dm är uppdelat på fyra stationer där vattenarbete, 

markeringsförmåga, dirigerbarhet, sökförmåga kan ingå i någon form. Bedömningen 

är något snällare än i officiella sammanhang. 

 

Valparna gör alla sina moment i en följd på sitt egna område. Det man tittar på är  

om hunden är följsam och nyfiken på apportering. 

  

När det gäller bedömningen börjar alla på 25 poäng och får mindre eller större avdrag 

på poängen. 

 

Du får behålla kopplet på din hund men då blir det -5p och det gäller alla utom valp. 

 

Rent generellt kan man säga att ju bättre uppförande och jobb av både dig och din 

hund ju mer poäng behåller du. 

 

 Om hunden inte hämtar något alls då är det 0poäng 

 

Domaren kan få sätta 2 stil poäng i stället för noll om han/hon såg något hos 

ekipaget som han/hon tyckte om trots att ni misslyckade med apporteringen. 

Det är fyra klasser: 

Novis:  Där går alla som inte startat någon gång, från 12mån. 

 

Nkl:  För alla som startat på jaktprov eller Wt. (bonus 0,5) 

 

Ökl:  Om man någon gång gått till pris på Jaktprov eller Wt (bonus 1,0) 

 

Veteran:  Från 8år, för dig som har en veteran har du möjlighet att gå ner en klass 

till Nkl för att underlätta för den gamla hunden. (bonus efter klass) 

 

Valp: Valpklass 4-men ej 7 mån och Valpklass 7-men ej 12 mån. Bägge valpklasserna gör 

likvärdiga moment men olika avstånd. Alla på samma ruta.  

 

 

 



Vad innebär dom olika momenten? 

 

MARKERING: är när hunden sitter bredvid dig och någon står en bit bort och kastar apporten, hunden ska 

se apporten och apporten ska levereras in till dig. 

 

SÖK:  är när hunden ska leta efter dolda apporter som kanske varken du eller hunden vet var dom ligger. 

 

DIRIGERING :  dirigering betyder att du ska kunna föra hunden mot ett helt för hunden okänt mål både på 

land och i vatten med hjälp av visselsignal och hand tecken och ord. 

 

NÄRSÖK: Närsök innebär att du ska kunna föra och hålla hunden i ett anvisat område. Det är i princip lika 

som ett vanligt sök men mycket mer komprimerat, det kanske är en ruta som inte är mer än tre gånger tre 

meter där det ligger flera apporter. Närsök kan användas istället för dirigering i unghund och nybörjarklass. 

 

VATTEN:  I Novis och Nkl kastas det en eller två enkla markeringar. I Ökl kastas det en dubbelmarkering, 

och eller en dirigering. 

 


