
 

Retningslinjer for fasancup i NISK avd.1 

 

Deltakerne deles i to klasser, UK og AK. UK er for hunder som ikke har fylt 2 år den 
dagen mesterskapet avvikles. Det er ingen nedre grense for alder i UK. 

Kvalifisering 
Deltakerne deles i inntil fire grupper (avhengig av antall påmeldte) og konkurrerer om 
å kvalifisere seg til finale etter lunsj. Det vil normalt være 6 AK-hunder og 4 UK-
hunder i finalen.  

Etter endt kvalifisering deler dommer inn hundene inn i fire kategorier: 

 Kategori A – stand, ro i oppflukt 
 Kategori B – stand 
 Kategori C – rangeres etter søk 
 Ukategorisert 

Kategori A-hundene vil normalt komme til finalen. Hvis det er ledig plass til flere, får 
de beste kategori B-hundene disse plassene. Er det fremdeles ledige plasser skal de 
beste søkerne få disse. Dommerne konfererer om dagens prestasjoner for å få de 
beste hundene videre. 

Slipptid 
Alle hunder får 2 x 15 minutter slipptid i kvalifiseringen. Hvis det er nødvendig møtes 
de to beste i klassen i et finaleslipp. 

Bedømmelse 
For å komme i kategori A må hunden selvstendig ha funnet fugl, tatt stand og vist 
beherskelse i oppflukt og skudd. Med beherskelse menes at hunden lar seg stoppe 
innenfor et hagleskudds avstand. (Som UK på jaktprøve.) Den må videre ikke 
forbryte seg mot jaktprøvereglementet i form av vedvarende losing, henging på 
makker eller annen uønsket adferd. 

Kategori B-hundene kan ha tatt stand, men fuglen letter før fører kommer til, så det 
ikke blir en jaktbar situasjon eller den står til fører kommer til, men går så langt etter i 
oppflukt at situasjonen ikke godkjennes som fullverdig fuglearbeid. 

Kategori C-hundene har ikke vist stand og rangeres etter søk. Hunder som har hatt 
sjanse på fugl kommer bak de som ikke har hatt sjanse, jamfør bedømmelse i VK på 
jaktprøve. 


