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Betreft; Nieuwe werktest NGMV Apporteer-Aanlegproef

Geachte GM eigenaren,

Per 13 April 2013 is op de ALV het nieuwe Rasspecifiek Fokreglement bekrachtigd. Naast diverse wijzigingen is
o.a. de toelating fokdieren gewijzigd m.b.t. de Regels Werktesten (6).
Doelstelling is om een bredere fokmateriaal basis mogelijk te maken, ook voor eigenaren die de GMer niet als
jachthond trainen c.q. gebruiken. De NGMV hecht echter waarde aan de jachtkwaliteit van de GMer als
fokdoelstelling (Statuten). De GMer is een allround jachthond die zowel de specifieke kwaliteiten vóór als ná het
schot dient te bezitten. Er is daarom een nieuwe werktest mogelijkheid toegevoegd.

 …..plus minimaal ZG op een Apporteer-Aanlegproef N.G.M.V

Voorwaarden / regels toelating werktest;
1. Afname van deze proef zal 2 maal per jaar plaatsvinden tijdens de Aanlegproef NGMV (

(zie hiervoor menu nieuws <agenda> NGMV op de site http://www.grotemunsterlander.nl )
2. De hond dient ten tijde van de proefafname een minimale leeftijd te hebben van 24 maanden.
3. Honden met een diploma KNJV en/of HZP certificering zijn uitgesloten omdat deze reeds hebben voldaan

aan de apporteer en schottest eisen.
4. Aanmelding kan worden gedownload op de website NGMV en schriftelijk/ per mail worden verzonden aan

het secretariaat GHC tot uiterlijk 3 weken voor de betreffende Aanlegproef datum.
5. Het inschrijfbedrag bedraagt € 30.- en dient bij aanmelding betaald te worden op

rek. No. IBAN NL41ABNA0469260505 o.v.v. Apporteer aanlegproef    < naam hond >.
U wordt ter bevestiging uitgenodigd.

6. Bij goed gevolg zal na de proef een ondertekend certificaat worden afgegeven.

Aanmelding en verplichte aanmeldgegevens;
 D.m.v. verzenden aanvraagformulier incl. kopie Stamboom en Registratiebewijs met vermelding ;

– Deelname Apporteer Aanlegproef –

Proefomschrijving Apporteer-Aanlegproef *

De hond dient een natuurlijke aanleg te tonen voor het apporteren (willen oppakken) van wild.
Na een commando en eventuele aanmoedigingen dient de hond het volgende te apporteren;
( het binnen handbereik brengen is een surplus, maar geldt als aangeleerd gedrag)

1. Kort apport te land, haarwild. Een in het zicht geworpen koud-wild konijn . Werpafstand ca. 25 meter.

2.  Apport uit water, veerwild; De hond dient vanuit de waterkant een in het zicht geworpen koude eend
zwemmend uit het water te halen nadat de eend op het water is gevallen na een schot met een officieel
geweer.

*. Schade aan het wild door de hond toegebracht is ontoelaatbaar.
* De hond dient bij de waterproef als –Schotvast- te worden beoordeeld

Vóór aanvang van elke proef wordt elke deelnemer goed en gelijk geïnstrueerd over de verwachtingen.

Keuring / Waardering voor Oorkonde
2 keurmeesters zullen een waardering geven van de geleverde kwaliteiten

Minimale eis; De hond toont op beide proeven goede interesse in het wild en wil voor apporteren.
Kwalificatie; ZG of U

 Download het aanmeldformulier vanaf de website NGMV <nieuws>,< reglementen>
 We zien u graag op onze Apporteer-Aanlegproef


