
Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i 

Retrieverarbeid (NLM) 
(revidert ved lagledermøtet 2009) 

  
Innledning 
  
NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet working test for lag. 

Konkurransen gjennomføres med dummies. Ingen egenskapsbedømmelse, kun ren 

konkurransebedømmelse v/poenggivning. Det gis poeng til hver enkelte hund, men det 

kåres ingen individuelle vinnere. 
  
 
Arrangøravdelingen skal sende ut invitasjon til alle avdelinger før 1. mars.  

Avdelingene kan sende svar med dommerforslag, og bekreftelse på om de stiller lag/ 

eventuelt hvor mange, eller ikke, før 1. mai. Navn og adresse til kontaktperson/lagleder 

skal også oppgis.  

 

Senest 14 dager før NLM skal avdelingene sende deltagerliste til arrangerende avdeling 

med følgende opplysninger: 
  

 Førers fulle navn. 

 Hundenes fulle navn, rase, kjønn og alder. 
 Lagleders navn 

 Navn på lag 
  
1. Avdelinger 
  
Alle avdelinger i Norsk Retrieverklubb har rett til å delta med minst et lag. 
  
2. Deltagelse 
  
Deltagende avdeling stiller med lag bestående av 4 hunder, hvorav 1 reell unghund eller 

alternativt en BK hund som ikke har oppnådd premiering i BK. De andre 3 hundene bør 

ha god erfaring i apporteringsarbeid av ulik vanskelighetsgrad. Ekvipasjen må være 

medlem av den avdeling de representerer. Maksimum deltagende lag vil til enhver tid 

være bestemt av antall avdelinger i Norsk Retrieverklubb. Hvis en eller flere avdelinger 

ikke stiller lag, kan andre avdelinger melde på flere lag - dog skal ikke 

maksimumsantallet overskrides. Hvis maksimumsantallet overskrides, skal det foretas 

loddtrekning blant avdelingenes påmeldte ekstralag. 

 

Det tillates at prøveleder stiller egen hund. 
  
3. Opplegg 
  
Ved gjennomføringen av NLM må arrangøren på best mulig måte forsøke å simulere 

øvelser som forekommer i løpet av en Field Trial. 
  
Det skal kun anvendes standard dummies (500 gr.). Når dummies kastes, skal det 

avfyres skudd. Skuddet må alltid komme i kastøyeblikket, med skytteren plassert ikke 

lenger fra apporten enn 35 meter. Ved blinde apporter er det valgfritt om man skyter 

eller ikke. 
  
Lagenes startrekkefølge blir avgjort ved loddtrekning, antall poster og postenes innhold 

blir offentliggjort, på lagledermøtet fredag kveld. 
  



Konkurransen avvikles ved at hvert lag skal løse apporteringsoppgaver bestående av 

markeringer, dirigeringer og feltsøk. Arbeidet kan foregå både på land og vann. Arbeidet 

skal foregå ved forskjellige poster og oppgavene på hver post skal løses innenfor en gitt 

tidsramme. 
  
Postene består av 4 oppgaver: 1 for hver hund. Dette gjelder ikke for søksposten (se 

nedenfor). 
  
Lagleder informerer dommer før start hvilken hund som skal løse hvilken oppgave, dog 

skal unghundsoppgaven alltid løses av lagets påmeldte unghund/BK hund. 
  
Søkspost 
  
Ved søksposten skal det ligge 25 dummies. De vil ha forskjellige poengverdi etter 

vanskelighetsgrad. Alle hundene må apportere minimum 2 stk. i arbeid på søksposten for 

at laget skal få poeng. Laget selv avgjør hvorvidt hundene skal jobbe enkeltvis eller i 

felles søk (evnt. en kombinasjon). 
  
Antall poster 
  
Lørdag: 
Antall poster kan varieres avhengig av antall påmeldte lag, terrengbeskaffenhet m.m., 

men må minimum bestå av 6 poster hvorav 1 skal være søkspost. 
  
Søndag: 
  
Finale. Finalen består av minimum 2 poster. 

 

Finalen må arrangeres slik at unghund/BK hund kan skånes for høyt ”trøkk”. Finalen må 

gjerne ha trøkk, men da må unghunden/BK hunden få gjøre sin jobb først, og ha 

mulighet til og tre ut av settingen. 

  

Kobbel 
  
Alle hundene skal føres i kobbel mellom postene. UK/BK-hunden kan være koblet under 

passivitet på den enkelte post, men skal være ukoblet under eget arbeid.  

 

De andre hundene skal være ukoblet hele tiden mens de er på post. 
  
4. Dommere 
  
Dommerne skal ha god erfaring om bruk av retrieveren som apportør og bør ha ført hund 

i øvre klasser på jaktprøver.. Påmeldte avdelinger kan foreslå sine dommerkandidater til 

arrangerende avdeling innen 1. februar. Det gis ikke dommerhonorar, men arrangerende 

avdeling dekker billigste reisemåte og opphold. Antall dommere er avhengig av antall 

påmeldte lag og antall poster på lørdag. Det er et absolutt krav at dommerne skal 

dømme faste poster og ikke følge laget. Ved få påmeldte lag kan en dommer dømme 

flere poster. 

I finaleomgangen skal det være minimum 2 dommere pr. post. 
  
5. Poengberegning 
  
Hver hund kan oppnå 20 poeng på hver av postene (unntatt søksposten). På søksposten 

er 10 stk. dummies merket med 2 poeng, 5 stk. med 3 poeng, 5 stk. med 4 og 5 stk. 

med 5 poeng, etter vanskelighetsgrad. Puljens samlede antall dummies gir 

poengsummen etter avsluttet søk, etter eventuelle trekk i poeng (se nedenfor). Hver 

hund skal apportere minimum 2 dummies.  



Består en oppgave av flere apporter, skal hver apport poengsettes etter 

vanskelighetsgrad. (totalt 20 poeng)  

Oppgavene er utført når dummien er i hånd. 
  
TREKK AV POENG: 
  
Trekk av poeng belastes den enkelte hund. Dette gjelder på alle postene, inkludert 

søksposten. 
  
Feil som gir poengtrekk: 
  

 Tiden ute ( hunden er på vei hjem med dummy) 

 Slurvete apportering/avlevering 

 Dårlig vannpasjon 

 Liten spontanitet 

 Dårlig markeringsevne 

 Forstyrrende lyd 

 Forstyrrende føring 

 Dårlig hundetoleranse 

 Liten vilje til samarbeid 

 Knallforsøk 

 Søk med apport i munnen. 

 Bytting av dummies 
  
Diskvalifiserende feil som gir 0 poeng: 
  

 Tiden ute (hunden har ikke funnet noen dummy) 

 To knallforsøk på samme post 

 Gjennomført knallapport 

 Apportvegring 

 Skuddredsel 

 Ute av hånd 
  
Hvert lag starter med "blanke ark" når de ankommer ny post. 
Når alle lagene er ferdige med alle postene, vil dommerskjemaene fra de enkelte postene 

bli samlet inn og poengene summert. De 5 lagene med høyest samlet poengsum, går 

videre til søndagens finaleomganger. Laget som blir nr. 5 på dag 1 i NLM starter som 

første lag på finalepostene. Startrekkefølgen for de 4 beste lagene etter dag 1 avgjøres 

ved loddtrekning. Finalelagene blir offentliggjort under lørdagens supé. Poengene fra 

grunnomgangen tas ikke med inn i finalen. 
  
6. Finalen 
  
Startrekkefølgen i finalen avgjøres ved loddtrekning. Finalen består av minimum 2 poster 

bedømt av minimum 2 dommere pr. post.  

Postinnhold i finalen planlegges av arrangør.  

Ved poenglikhet etter ordinære finaleomganger fortsetter konkurransen med 

markeringsoppgaver til dommerne kan kåre en vinner.  

Disse markeringsoppgavene planlegges av dommerne. 
  

 

 

 

 



7. Premier 
  
Vinnerlaget får en vandrepremie som vinnes til odel og eie av den avdeling som vinner 

vandrepremien 3 ganger. Vinneren setter da opp en ny vandrepremie. Arrangør skaffer i 

tillegg en premie til hver av deltagerne på vinnerlaget. 
  
8. Dummies 
  
Hvert lag stiller med 10 stk dummies i god stand til benyttelse for arrangør. Dummiene 

må være merket med navn/avdeling. Arrangør har tillatelse til å poengmerke dummyen 

ytterligere. Arrangøravdeling er ikke ansvarlig for ødelagte eller tapte dummies. 
  
9. Økonomi 
  
Deltageravgift: 
  
2.000,- kr. pr. lag.  

Arrangør fører regnskap over arrangementet og sender kopi til alle avdelingene.  

Evt. underskudd/overskudd fordeles mellom de deltagende lag. 
  
10. Tidspunkt for NLM 
  
NLM er en sommerprøve. NLM arrangeres hvert år i månedsskiftet juni/juli (uke 26). 

Dersom det er umulig av arrangementmessige grunner å avholde NLM i uke 26, er det er 

tillatt å flytte datoen til en helg i nærheten, forutsatt at ny dato ikke kolliderer med 

offisielle jaktprøver. 
  
11. Arrangør 
  
Arrangementet går på omgang mellom avdelingene. 
Hvert år avholdes et lagledermøte hvor følgende bestemmes: 

 Arrangøravdeling for de neste 2 år. 

 Eventuelle endringer i statuttene. 
  
Saksgang for regelendringer: 
  

 Forslag til endringer sendes neste års arrangør innen 1. april. 

 Forslagene, i sin helhet, oversendes den enkelte avdeling innen 1. mai. 

 Ikke deltakende avdeling, kan melde på en representant som har stemmerett. 

Påmeldingsfrist senest 14 dager før arrangementet. 

 Avdelinger som ikke skal delta på arrangementet, og heller ikke sender en 

representant, kan sende inn kommentarer på de ulike forslag. Disse skal mottas 

av arrangerende avdeling senest 14 dager før arrangementet. 

 Lagledermøtet består av en lagleder fra hver deltagende avdeling samt påmeldte 

representanter fra avdelinger som ikke deltar. 

 Alle forslag til endringer diskuteres og stemmes over på lagledermøtet i løpet av 

"prøvehelgen". Kommentarer som er mottatt innen fristen skal leses opp. Kun en 

lagleder / påmeldt representant fra hver avdeling har stemmerett. 

 En foreslått regelendring er vedtatt dersom flertallet på lagledermøtet stemmer 

for endringen. 

 Ordlyden på vedtatte regelendringer bestemmes av lagledermøtet. 

 Årets arrangør redigerer statuttene slik at de får den ordlyd og mening som 

lagledermøtet har vedtatt, innen 1.8. Årets arrangør sørger også for at 

regelendringene blir publisert på klubbens hjemmeside. 

 Vedtatt og godkjent endring gjøres gjeldende 1.1. påfølgende år. 



  
12. Dommersamling 
  
Fredag kveld avholdes et dommermøte m/prøveleder hvor dommerkriteriene og 

tidsrammene fastsettes. Møtet benyttes til å forsøke å samordne dommerne slik at 

bedømming av poengtrekk og diskvalifiserende feil blir relativ ens. 

  

 


