
Høring om ny Elite ettersøksspor.  

Avdeling Kongsvinger og omegn har noen innspill til høringen om nytt reglement i blodspor.   
Vi vil først poengtere at fristen, 15. oktober, er veldig ugunstig satt da de med mest kompetanse på 
blodspor og ettersøk, er mye bortreist og opptatt med elgjakt i perioden høringsforslaget har vært 
ute.   

Vi lurer også på hvorfor man innfører nytt regelverk nå, i og med at det er planer om 
omorganisering av prøveformen om et år? Det må da være mye mer hensiktsmessig og se hele 
omorganiseringen i ett, og bygge ny klasse på regelverket som vil gjelde i årene framover.  
Avdelingen er absolutt positive til mer klasseinndeling innenfor blodspor, særlig med tanke på alle 
de som driver med blodspor mest som hundesport. Men det bør tas hensyn til at det også er 
interesse blant en del jegere for å trene mer spor enn minstekravet for å få en godkjent hund, vi har 
registrert artikler på NJFF nettside og sosiale medier om verdien av slik trening for å ha en virkelig 
god hund på reelle ettersøk. Vi syns man skal utarbeide en prøveform og et regelverk som er av 
interesse også for denne gruppen prøvedeltagere/jegere. 
  
Vi syns at en del av forslaget virker ulogisk og snodig.  Er det realistisk at man går 600 meter 
blodspor først, og så etter 5 minutter passivitet skal presentere hunden for et skadested/skuddplass, 
som fortsettelse på det sporet man allerede har løst? Også skal man da ha NYE 3 minutter pasivitet 
ved sårleie? Må da holde med passiivitet ved sårleie, om det absolutt må med. Og når det gjelder 
sporutfordringene, hvorfor alternativer? Legg opp til en fast mal med flere momenter enn idag,som 
f.eks tilbakegang, skudd, flere blodopphold (dersom det blir sleping av skank),en passivitetspause 
m.m. Eller hvordan skal det dømmes, og hva forventer man at en hund skal gjøre med vom som er 
lagt ut i sporet? Vommen vil jo ikke være fra et varmt dyr og muligens både fra et annet dyreslag og
helt sikkert et annet dyr enn den skanken man bruker. Ev. annen mat i sporet som matrester og 
foringsplass, hvordan skal det bedømmes med særlig matglade Labradorer. Ser mye poengtrekk der 
da

Vår erfaring er at det per i dag er vanskelig og få tak i folk som er både gode sporleggere og villige 
til å ta på seg å legge spor. Med den nye elite klassen tror vi det vil bli enda vanskeligere. Å legge 
spor etter det nye regelverket virker veldig komplisert. Den generelle forståelsen for ettersøk og 
utøvelse av dette er blant de fleste av våre medlemmer for liten til at de i tillegg til å legge spor, skal
kunne svare for seg i forhold til detaljer og skade forutsetninger.   
Problemer med å få nok sporleggere vil også føre til at enda mer jobb faller på et lite knippe spesielt
interesserte. I og med at regelverket er så komplisert og variert, undres vi på om man vil klare å få 
til konkurranser med jevn og sammenlignbar kvalitet, fra prøve til prøve og over hele landet? 
Vi undres også på om vi har nok dommere over hele landet for å arrangere elite ettersøkssprøver i 
tillegg til de ordinære og bevegelige prøvene? Vi syns ikke det kommer klart fram i regelverket 
hvor mange spor en dommer skal dømme på en dag. Skal de kun dømme 3 elitespor? Da trenger vi 
flere dommere. Som prøvearrangør sliter vi med å få nok dommere, særlig siden vi pga få 
sporleggere trenger at noen dommere er så lokale at de kan legge sporene sine selv. Vi er og redd 
for at en god del av dagens ettersøksdommere vil kunne falle fra ved overgang til et nytt 'vanskelig' 
regelverk.

I NKK sine regelverk er det en del om utdanning av dommere. I forbindelse med utarbeiding av nytt
regelverk bør kompetansegruppa, etter vår mening, se på en plan og tiltak for å motivere flere til å 
bli ettersøksdommere. Kanskje bør man også utarbeide egne prøveleder/sporlegger kurs og 
godkjenninger for medhjelpere på sporprøver? Slik man har for å være medhjelper på både 
utstillinger, jaktprøver, lydighetsprøver og mentaltester. (ringsekretær/prøveleder/figurant) 
Vi ønsker nytt regelverk hjertelig velkomment, men syns ikke foreslått løsning er bra nok. Hva med 
å se litt på løsningene som de øvrige nordiske landene har, obligatorisk anleggsprøve, økende 



sporlengde, økende liggetid, skuddtest osv. Det vil også gjøre det mindre komplisert for alle våre 
utenlandske deltagere å komme på prøver hos oss. 
  
Lykke til med å skrive et godt høringssvar på vegne av NRK! 
   
Med Vennlig hilsen    
Norsk Retrieverklubb avdeling Kongsvinger og omegn Styret og sporkomiteen 


