
Regler for apportkonkurransen på Vestlandets Fuglehund Festival 2022 

Hvem kan stille: 

Det stilles i to klasser; UK (hunder under 2 år) og AK (hunder eldre enn 2 år).  

Ekvipasjen stiller med eget apportobjekt; dummy, tørket eller frossen fugl er tillat. 

Hvordan gjennomføres konkurransen: 

Konkurransen går på tid, og en og en hund starter. Tiden starter når hunden krysser startstrek og 

stoppes når den er tilbake over målstreken. Avlevering av apport er ikke med i tiden, men teller i 

forhold til poengberegning for eventuell justering av tid (se under). 

Hunden står ved startstreken når apportobjekt legges ut. 

Poengberegning - øvelsen dømmes som søk på tid, slik det gjøres på en reell apportprøve.  

Det vil si at man har som utgangspunkt 10 poeng – og at evt. poeng hunden trekkes vil gi tillegg i tid. 

1 poeng trekk gir 2 sekunder tillegg i totaltid. 

Elementer som gir poengtrekk er:  

• Hunden slipper objektet før avlevering 2 poeng trekk 

•  hunden tygger på objektet 1 poeng trekk 

• Hunden vil ikke levere fra seg apportobjekt 1-4 poeng, avhengig av alvorlighetsgrad  

Eks. Slipper hunder apportobjektet ved førers fot trekkes 2 poeng. Det gir 4 sekunder i tillegg på tid. 

Innledende runder:  

Det blir holdt innledende runder i løpet av dagen søndag, med første mulige start kl.09.30 og holder 

på frem til BIS skal kåres. Hver ekvipasje kan maksimalt gjøre tre forsøk. Dette meldes som tre starter 

ved påmelding. 

Finalerunde: 

De tre beste UK hundene og de tre beste AK hundene møtes i en finale. 

Først sendes UK hundene ut og AK hundene holdes til slutt. I AK finalen vil vanskelighetsgraden på 

søket økes noe, ved at apporten legges noe mer utfordrende. 

Finalen går rett etter at BIS er kåret. Den beste UK og beste AK hund blir premiert «på stedet». 

Påmelding: 

Påmelding gjøres i sekretariatet: fra og med festivalstart lørdag kl.09.30 og frem tom søndag kl.12 

Pris kr.50,- per start (maks. 3 starter pr. hund) – betales med VIPPS, merk innbetaling med 

apportkonkurranse og førers navn 

Ved påmelding oppgis navn, alder, rase på hund – og navn og tlf.nr til fører 


