
VGP (Voll-Gebrauchs-Prüfung)

– FULLBRUKSPRØVE

Krav til deltakelse: Bestått HZP prøve

Hunden kan oppnå 1. 2. eller 3.dje premie

Prøven består av: 

- Vannarbeid – apport med skuddtest

- Feltarbeid – med ettersøk og apportering av 1 

stk.fuglevilt

- Blodspor – 400 m langt, minst 16 timer gammelt. 

Reveslep 300 m langt, apportere en rev over en grøft

som er 80 cm bred og 1 m dyp eller en forhindring som

er 70-80 cm høy + slepespor kanin



Fullbruksprøve forts.

Lydighet; Drivjakt, her simuleres en jakt 

hvor føreren står sammen med sin hund, 
som skal forholde seg rolig, enten sittende 
eller liggende, mens det foregår høy 

støyaktivitet omkring dem. Lineføring, her 
går fører med sin hund i line gjennom 
skogsvekst, hunden skal følge føreren 

uten påvirkning fra fører, fri ved fot og ro 
på post.



VJP (Verbands-Jugend-Prüfung)

Forårs-avls-prøve

VJP har til formål at konstatere hundens 

jaktlige egenskaper med henblikk på 
fremtidig avl.
Hunder mellom 8 mndr. og 16 mndr. 

gamle kan delta



VJP forts.

Sporarbeide: Hunden settes på et varmt 

hare- eller revespor, som den skal utrede

Feltarbeid: Feltsøk, stand, viljen til å 
finne vilt og skuddtest



VJP forts.

Måten å jakte på: Her skal det 

konstateres om hunden halser, når den 
kommer i direkte kontakt med harer eller 
rev eller når den utreder varmt hare- eller 

revespor. Dette er en meget viktig faktor i 
det tyske avlsarbeide. Hunder, hvor det 
konstateres, at de jakter lydløst, blir 

utelukket fra avl.



VJP forts.

Dessuten: observeres under hele prøven 

hundens bruk av nesen, dens førbarhet og 
arbeidsglede og dens lydighet.

Hunden undersøkes for graverende 
bygningsfeil og mangler



HZP (Herbst-Zucht-Prüfung)

Etterårs-avls-prøve

Prøven har til formål å avprøve hundens 

jaktlige egenskap etter at den har 
avsluttet sin grunn-utdannelse i felt- og 
vannarbeid

Hunder som ikke er fylt 2 år, kan delta på 

prøven, da den betraktes som en utvidet 
avlsprøve



HZP forts.

Vannarbeid: Skuddtest, ettersøk og 

apportering av en død and og i de 
delstater, hvor det er tillatt ettersøk av en 
levende and med etterfølgende 

apportering av anda

Feltarbeide–del 1: Slepespor fugl med 
etterfølgende apportering og slepespor 
hare med etterfølgende apportering



HZP forts.

Feltarbeide–del 2: Feltsøk, stand og 

skuddtest

Dessuten: Observeres under hele prøven 
hundens bruk av nesen, dens førbarhed 
og arbeidsglede og dens lydighet

Hunden undersøkes for graverende 

bygningsfeil og mangler


