DGK’s Skudprøve

Formålet med DGK’s Skudprøve er at bedømme hundens reaktion i forbindelse med skud, samt dens
formåen til derefter at genoptage tidligere aktivitet.
Adgangskrav og begrænsninger for prøvedeltagelse
Skudprøven er åben for gravhunde over 12 mdr., der er stambogsførte i DKK eller anden FCI-godkendt
klub.
Ejer og fører, der tilmelder en gravhund til skudprøve, skal være medlem af DGK. Ejer og fører fra ét af
de øvrige nordiske lande skal være bosiddende i og medlem af det pågældende lands gravhundeklub.
Danskejede hunde skal være stambogsført i DKK.
Udførelse
Skudprøven udføres under ledelse af en af DGK’s brugsprøvedommere.
Hunden slippes (enten under hegn eller i lang line) på et areal af passende størrelse med gode
oversigtsforhold, så man hele tiden kan se hunden og dens reaktioner.
Hunden skal være optaget af en selvstændig aktivitet efter hundeførers valg; søg efter mad, vildtdel,
blod, eller legetøj.
Efter 2 – 3 minutter og på en afstand af 20 – 50 m foran hunden afgiver dommeren kommandoen
”skud”, og der afgives af dommeren eller anden af person udpeget af dommeren et skud med nimillimeter startpistol med knaldammunition eller haglgevær.
Hundens reaktion betragtes. Hunden skal igen evt. med førers hjælp gå i søg og herefter afgives skud
nr. 2 efter yderligere 1 – 2 minutter, hvor hunden igen evt. med førers hjælp skal genoptage tidligere
aktivitet.
Hundeføreren kan frit vælge, hvor han ønsker at opholde sig.
Bedømmelse
Skudtest godkendt: Hunden viser ingen negative reaktioner i forbindelse med skuddene, og ej heller
efterfølgende i arbejdet. En vis øgning af iveren kan accepteres.
Skudtest ej godkendt: Hunden udviser åbenbar skudrædsel, ukontrollerbar ophidselse, eller vægrer sig
ved at genoptage arbejdet.
Hunde der udviser åbenbar skudrædsel, ukontrollerbar ophidselse, eller vægrer sig ved at genoptage
arbejdet, må tidligst afprøves igen efter 30 minutter, dog må en hund afprøves maximalt to gange pr.
dag.
DGK's skudprøveregler er godkendt af Dansk Gravhundeklubs bestyrelse, den 13. juni 2017.
og
af Dansk Kennel Klub, den 23. juni 2017.
Rammer for afholdelse af DGK’s skudprøve
Prøven er en rørlig prøve, hvor kun én hund afprøves ad gangen. Der kan selvfølgelig godt træffes
aftale med en dommer om, at der ved en bestemt lejlighed afprøves flere hunde, men det er vigtigt, at
afprøvningen sker sådan, at hunden, der afprøves ikke forstyrres eller støttes af andre hundes
tilstedeværelse samt at hunde, der endnu ikke er blevet afprøvet er langt udenfor hørevidde af en
tidligere hunds afprøvning, og disse må under ingen omstændighed blive utilsigtet negativt påvirket af
igangværende afprøvning. Det er dommerens ansvar at sikre dette og at afprøvningen i det hele taget
foregår forsvarligt.

