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1. FELLESBESTEMMELSER. 
(Gjelder for samtlige prøvekategorier). 
1.1. ARRANGEMENT. 
Generelt.  
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub 
(NKK), medlems klubber eller sammenslutninger 
av disse. 
 
Søknader. 
Søknad om å avholde prøve skal sendes NKK for 
godkjenning. Avdelinger/grupper sender søknad 
om å avholde prøve til sitt forbund/raseklubb 
som så koordinerer disse og legger søknadene 
inn elektronisk til NKK innen fristens utløp. 
Søknaden må inneholde tid og sted for prøven, 
samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist og 
kontaktperson. 
Klubber som ikke overholder søknadsfristen kan 
ikke forventes å bli gitt dispensasjon. 
Terminlisten og skriv om søknadsrutiner finnes 
på www.nkk.no 
Se også ”kommentarer” pkt.9. 
 
Prøvedokumenter.  
Senest 14 dager før prøven avholdes skal 
oppgave over dommere sendes til NKK slik at 
NKK kan få oppnevnt sin representant ved 
prøven.  
Uten denne opplysning kan NKK ikke få 
oppnevnt sin representant, og prøven vil ikke 
kunne anerkjennes. 
Dersom det skal benyttes utenlandske dommere, 
må oppgave over disse sendes til NKK 4 uker før 
prøven for klarering. 
Dersom det kun benyttes utenlandsk dommere 
må arrangøren sende inn forslag til NKKs 
representant. 
 
Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til 
NKK: 
 
• Rapport fra NKKs representant. 
• Rapport fra prøvens leder. 

• Oppgjørsskjema 
• Oppgjør for aktivitetsavgift.  
• Resultatliste i 2 eksemplarer.  
• 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original 

dersom prøven ikke er arrangert i 
DogWebArra. 

 
Et eksemplar av kritikkene og et eksemplar av 
resultatlistene sendes direkte til de respektive 
raseklubber.  
 
Arrangøren skal ikke sende påmeldingsskjemaer 
til NKK. Skjemaene skal oppbevares av klubben 
i minst 1 år etter prøven er avholdt. Dersom 
skjemaene benyttes som regnskapsbilag, må de 
oppbevares av klubben slik at kravene i 
regnskapsloven oppfylles. 
Se også ”kommentarer” pkt.9. 
 
Ledelse av prøven.  
Arrangøren oppnevner prøvens leder som er 
prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK 
oppnevner sin representant som er prøvens 
høyeste myndighet hva angår fortolkning av 
reglene. Prøvens leder og NKKs representant 
kan ikke være samme person. NKKs 
representant skal være tilstede alle prøvedager 
ved ordinære/samlede prøver. NKKs 
representants myndighet og plikter fremkommer 
av egen instruks. Eventuelle problemer eller 
tvilsspørsmål, behandles og avgjøres av den 
myndighet spørsmålet sorteres under. Prøvens 
leder og NKKs representant kan når som helst 
gripe inn hvor de måtte anse dette nødvendig 
innenfor eget myndighetsområde. På dommerens 
subjektive skjønn og arbeid kan de imidlertid 
ikke influere.  
Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan 
ikke bedømme hund i eget eie eller føre hund til 
bedømmelse den dagen de fungerer. Unntak ved 
bevegelige prøver der dommeren kan stille hund 
til start, men ikke den dag dommeren fungerer 
som dommer. 
Prøvens funksjonærer skal motta sine instrukser 
fra prøvens leder, og utføre oppgaven på en 

 
FORMÅL:  
Jaktprøver for retrievere skal danne grunnlag for vurdering av retrieverens opprinnelige 
egenskaper som etterskuddshund. Prøvene skal fremme bruk av retrievere for human 
jaktutøvelse og bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasenes egenskaper for fremtiden. 
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forsvarlig måte, slik at prøven kan gå etter det 
fastsatte program. Hundefører skal under prøven 
følge prøveleder og dommers anvisninger. 
Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal 
dette meddeles dommer. 
Se også ”kommentarer” pkt.9. 
 
Overtegning.  
Se ”kommentarer” pkt.9. 
 
Avlysning av prøven.  
Prøvens leder i samråd med NKKs representant 
kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom 
forholdene er slik at det er uforsvarlig å 
gjennomføre prøven. Reaksjoner mot arrangør 
ved avlysning/uregelmessigheter: 
• Ved avlysning av terminfestet arrangement 

gis arrangør en advarsel. Man påpeker det 
ansvar og de forpliktelser som ligger i å søke 
om offisielle arrangementer og at det 
forventes at tilsvarende ikke skjer flere 
ganger. I så tilfelle må arrangør da regne med 
å bli fratatt retten til å arrangere offisielle 
arrangementer for en periode.  

• Reaksjonene skjer administrativt dersom ikke 
saken oppfattes å være av graverende art. I så 
tilfelle legges den først fram for Hovedstyret 
til vurdering. 

• Ved annen gangs avlysning av samme 
arrangør, legges saken fram for Hovedstyret. 
Normal reaksjon vil være fratakelse av retten 
til å arrangere samme type arrangement i et år. 

• Ved tredje gangs avlysning av samme 
arrangør, legges saken fram for Hovedstyret. 
Normal reaksjon vil være fratakelse av rett til 
å arrangere terminfestede arrangementer i 
minst 2 år. 

Avlysning av stevner pga. ingen eller så få 
påmeldte at fellesøvelser ikke kan gjennomføres 
i henhold til reglene, tas til etterretning, men 
arrangør må i slike tilfelle uoppfordret sende 
Norsk Kennel Klub en detaljert redegjørelse om 
forholdet og vedlegge tilstrekkelig 
dokumentasjon på de faktiske forhold. Inviterte 
dommere og evt. påmeldte deltakere må varsles 
om det inntrufne og arrangør må sørge for at alle 
formelle forhold ordnes opp på forsvarlig måte. 
Arrangøren må nøye vurdere om det er grunnlag 
for å søke om tilsvarende arrangement neste år, 
for å unngå en ny avlysning da.  

 
Godkjenning av prøveresultatene.  
NKK avgjør om prøven kan anerkjennes. 
Resultatene er registreringsberettiget når prøven 
er anerkjent. 
 
1.2. DELTAKELSE. 
Hunder.  
Rett til å delta har hunder som er registrert i 
NKK eller register anerkjent av NKK. For alle 
norskeide og utenlandsk registrerte hunder som 
etter 1. september 1998 har en første ”kontakt” 
med Norsk Kennel Klub (dvs. deltar på offisielt 
arrangement – uansett arrangør osv.) skal 
omregistrering til NKKs register foretas.  
Hunder fra Nordiske land som før 1. september 
1998 har vært i ”kontakt” med Norsk Kennel 
Klub (dvs. deltatt på offisielt arrangement – 
uansett arrangør, HD/AD fotografert eller 
benyttet i avl osv.) må ikke omregistreres, men 
kan det dersom eier ønsker. 
Ved all omregistrering beholdes og benyttes det 
opprinnelige reg.nr., men det utstedes ett NKK 
registreringsbevis som også dokumenterer og 
bekrefter at omregistrering er foretatt. 
Ovennevnte må være utført før hunden kan delta 
på terminfestet arrangement. 
Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være 
ID-merket for å delta på terminfestede 
arrangementer (utstillinger, prøver, mentaltester 
osv) i Norge. ID-merkingen må være utført før 
fremmøte på arrangementet.  
Iflg. Landbruks-departementets forskrift for 
”Øre-og/eller halekupert hund - §4. – Forbud 
mot å stille ut kupert hund.” ”Det er forbudt å 
stille ut hund som har fått øre og /eller hale 
kupert. Forbudet gjelder alle arrangementer som 
er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer 
hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for 
eksteriør og/eller prestasjon”.  
 
Helsestatus. 
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og 
attest kunne fremvises.  
- Hund under ett års alder: Hunden må være 
minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.  
- Hund over ett års alder: Hunden skal være 
vaksinert ved minst 10 måneders alder og 
deretter skal siste vaksinasjon være utført for 
maksimum 3 år siden.  
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- Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått 
minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.  
- Kontroll på at gjeldene innførsel- og 
vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan 
forekomme. 
Det anbefales at deltagende hunder også er 
vaksinert mot parvovirusinfeksjon og 
parainfluensa (kennelhoste). 
Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid. 
 
-Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 
dager drektig eller har valper under 56 dager. 
 
Førere.  
Rett til å delta har enhver som av NKK eller 
NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne rett. 
 
Påmelding.  
All påmelding er bindende, og skal skje på eget 
skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet 
må være undertegnet av hundens registrerte 
eier(e), eller den som overfor arrangør kan 
sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte 
med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på 
korrekt skjema, mangler opplysninger eller 
kommer for sent, aksepteres ikke. Dersom en 
deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften 
uoppfordret sendes arrangørklubben.  
Se også ”kommentarer” pkt.9. 
 
Påmeldingsavgift.  
Prøvedeltaker som ikke er medlem av    
medlems klubb eller utenlandsk kennelklubb 
samarbeidende med NKK, skal betale dobbel 
påmeldingsavgift. 
Se også ”kommentarer” pkt.9. 
 
Tilbakebetaling av påmeldingsavgift. 
Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis: 
• Påmeldingen ikke godtas 
• Ved forfall legitimert ved veterinærattest. 
Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har 
arrangør ikke ansvar for tap eller skade. 
Se også ”kommentarer” pkt.9. 
 
Avvisning.   
Påviselig syke hunder, aggressive hunder eller 
hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i 
påmeldingen skal avvises. Påmeldingsavgiften 

refunderes ikke for hunder som avvises under 
prøven. 
Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får 
delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke 
adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt 
sin tillatelse til dette. 
Se også ”kommentarer” pkt.9. 
 
Utestengelse av hund.  
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer 
ulempelig, f. eks. jager vilt/bufe, biter 
funksjonærer eller uprovosert angriper annen 
hund, utestenges fra prøven. 
Ved slik utestengelse skal NKKs representant 
konsekvent omtale episoden i sin rapport til 
NKK. NKK kan etter vurdering av det inntrufne 
forhold nekte hund/fører deltakelse på prøver for 
kortere eller lengre tid.  
 
Doping - Kunstig stimulering.  
Med doping forstås her medisin eller annet 
middel brukt i den hensikt å påvirke hundens 
temperament, natur og atferd. Det er forbudt å gi 
hunden midler som gjennom sin virkning 
stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker 
atferd, temperament eller på annen måte kan 
antas å virke inn på hundens prestasjon eller 
kvalitet. 
 
Ansvar.  
Enhver dommeravgjørelse er endelig og 
udiskutabel. Usportslig opptreden i samband 
med dommerens beslutninger er ikke tillatt. 
Eieren og den som disponerer hunden, er 
ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. 
Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet 
når de ikke er under bedømmelse.  
 
Deltakerbegrensning.  
Se ”kommentarer” pkt.9, Overtallighet 
 
1.3. DOMMERE. 
Oppnevnelse av dommere.  
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så 
snart prøven er terminfestet. Det skal kun 
benyttes autoriserte dommere.  
 
Dommerplikter. 
Dommeren skal:  
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• Påse at førers navn og hundens ID-merking 
er angitt på kritikken og kontrollere 
dokumentasjon på ID-merking. 

• Under prøven bedømmes hundens 
prestasjoner. 

Dersom hunden utfører et utilfredsstillende 
arbeid, kan dommer avbryte prøven.  
 
Opprettholdelse av dommerautorisasjon.  
Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 
år vil bli avautorisert. Dommer som flytter fra 
Norge skal være autorisert i det land 
vedkommende er bosatt. Dommer må selv ta 
initiativet til å overføre sin autorisasjon. 
 
Regodkjenning.  
Se ”utdanningsregler” pkt.5. 
 
1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG    
KLAGER. 
Disiplinærforhold. 
Enhver skal under prøven følge gjeldende regler 
og bestemmelser og opptre overensstemmende 
med god skikk og bruk.  
Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt. Bruk 
av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker 
skal rette seg etter anvisning fra dommer. 
Dommeren må ikke klandres for sine avgjørelser.  
Brudd på regler og bestemmelser kan medføre 
advarsel, eventuelt bortvisning fra prøveområdet. 

Disiplinære forhold i prøveområdet påklages til 
dommer. Forseelser av graverende art skal 
skriftlig rapporteres til prøveledelsen og NKKs 
representant innen prøvens utløp. Ved 
bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.  
 
Klager.  
Vurderinger og avgjørelser som regelverket 
overlater til dommerens skjønn kan ikke 
påklages.  
Deltaker som mener seg skadelidende som følge 
av brudd på prøvereglene, kan før prøven 
avsluttes, innlevere skriftlig klage til NKKs 
representant som behandler klagen på stedet.  
Avgjørelsen kan påklages til Norsk Kennel Klub 
innen 1 uke sammen med protestgebyr. 
Protestgebyret er til enhver tid lik det dobbelte 
av påmeldingsavgiften til NKK utstillinger. 
Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas til 
følge. 
 
 
1.5. DISPENSASJON.  
 
NKKs jakthundkomitè kan, når særlige 
omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra 
disse regler. 
 
(Disse bestemmelsene er faste og utarbeides av 
NKK) 
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2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT  

 
1. NKKs representant oppnevnes av NKK etter forslag fra Norsk Retrieverklubb. 

 
2. Som NKKs representant skal kun benyttes autoriserte norske dommere. Representanten er 

prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler. 
 

3. Representanten må være tilstede alle prøvedager. NKKs representant kan ikke delta på prøven 
eller eie hund som deltar. Representanten kan selv dømme. 

 
4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken 

forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal saken innrapporteres til NKK. 
 

5. NKKs representant skal før premieutdeling gjennomgå dommerkritikkene og kontrollere at 
det ikke foreligger brudd på regelverket i forholdet mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis 
dette er tilfelle tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer. 
Premiegrad kan eventuelt endres på stedet forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av 
prøvereglene kan påpekes. Den fastsatte premiegrad kan etter dette ikke endres dersom det 
ikke påpekes formelle feil ved arrangementet. 

 
6. NKKs representant påser at praktiseringsreglene for dommerfunksjoner etterleves. 

 
7. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gjennomgå 

prøvens dokumenter. Hvis prøven er så stor at dette ikke er mulig, sender prøveleder 
dokumentene til NKKs representant snarest mulig etter prøven. NKKs representant sender 
deretter prøvedokumentene til NKK med sin innstilling. 

 
8. Dersom det fungerer elever/aspirant ved prøven, skal NKKs representant overvære og delta i 

behandlingen av disse arbeider sammen med de aktuelle dommere. 
 

9. NKKs representant kan gå med elev. 
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3. GENERELT 
Jaktprøver for retrievere i Norge kan arrangeres ved kunstig anlagte apporteringsprøver eller under reell 
jaktutøvelse. 
 
Nærmere bestemmelser om gjennomføring og bedømming av de ulike prøvene er fastsatt i Norsk 
Retrieverklubbs ”Råd og anvisninger for retrieverprøver”. 
 
Aktuelle prøveformer er: 

• B-prøve 
• Praktisk prøve 
• A-prøve 
• Int. Field Trial - i hht. FCIs regelverk for internasjonale retrieverprøver (Cacit-prøver) 
• Working Test 

 
På B-prøver skal relevant jakt med retrievere simuleres mest mulig realistisk. Øvrige prøver skal foregå i 
relevante former for jakt med retrievere. 
 
Prøveopplegg og bedømming skal særlig vektlegge: 

• Apporteringslyst 
• Samarbeids- og kontaktvilje 
• Ro og konsentrasjon i alle situasjoner under jakten 
• Utholdenhet og effektivitet 
•  

 

4. B-PRØVE 
For å kunne delta på B-prøver må hunden ha fylt ni måneder og ha bestått Norsk Retrieverklubbs 
kvalifiseringsprøve eller være premiert på jaktprøve eller Dansk Retrieverklubbs Bruksprøve. 
Deltager kan stille til start i Begynner klasse på samme ref.nr., inntil oppnådd en 1. premie ved bevegelig 
prøve. Ved bevegelig jaktprøve i begynner klasse, kan dommer selv delta med hund, men ikke den dagen 
vedkommende selv dømmer. 
 
Klasseinndeling 
B-prøver kan arrangeres i følgende klasser: 
 
Begynnerklasse(BK), Åpen klasse(AK) og Eliteklasse (EK) 
 
Nærmere bestemmelser om deltakelse i og opprykk mellom klassene er fastsatt i Norsk 
Retrieverklubbs ”Råd og anvisninger for retrieverprøver”. 
 
Gjennomføring av prøven 
 
Begynnerklasse 
I denne klassen skal hundene avprøves én og én. Terreng og vann bør være relativt lett framkommelig og 
oversiktlig. 
 
Åpen klasse 
Under hele prøven skal det være minst to hunder til samtidig bedømming. Prøveterrenget skal kunne 
omfatte naturlige hindringer med vanskeligere tilgjengelighet, som i et vanlig jaktterreng. 
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Eliteklasse 
Under hele prøven skal det være minst to hunder til samtidig bedømming. Prøveterrenget skal kunne 
omfatte varierende og naturlige hindringer som i et større jaktterreng. 
 
Bedømmelse og premiering 
 
Generelt 
Ved fastsettelse av premie skal dommeren vektlegge et helhetsinntrykk av ekvipasjens arbeid, særlig 
hundens effektivitet og kapasitet som apportør i ulike situasjoner, dens samarbeidsvilje og 
konsentrasjon om oppgaven, og derved om hunden er til reell nytte for jakten. 
 
Dommeren skal gjøre en kvalitetsbedømmelse og kan tildele 1. premie, 2. premie, 3. premie eller 
ingen premiering (0 premie). For å tildele 1. premie eller 2. premie må hunden utføre godkjent arbeid for 
klassen i alle momenter. 
Det skal skrives fullstendig kritikkskjema i BK og AK. I EK gis bare en sammenfattende skriftlig kritikk 
med angivelse av premiegrad og eventuell plassering. 
 
Begynnerklasse 
I denne klassen skal hundens generelle arbeidsvilje, spontanitet i apportering og samarbeidsvilje 
vektlegges. Mangelfull lydighet skal ikke bedømmes for hardt. 
For 1. premie skal hundens vise overbevisende arbeidsvilje, spontan apporteringslyst, stor samarbeidsvilje 
og ikke framvise noen alvorlige feil eller mangler. 
For 2. premie aksepteres mindre feil eller mangler som kan henvises til hundens manglende rutine, forutsatt 
at hunden viser god arbeidslyst og apporteringsglede. 
For 3. premie kan aksepteres visse klare feil og mangler som kan henvises i mangelfull lydighet eller 
rutine, forutsatt at hundens viser arbeidsvilje og god interesse for apportering. 
 
Åpen klasse 
I denne klassen stilles strengere krav til lydighet, ro og konsentrasjon ved fot og på post. 
For 1. premie skal hunden gjennomføre prøven på en overbevisende måte og anses som en god 
jakthund. 
For 2. premie skal hunden utføre et meget fortjenestefullt arbeid med kun mindre feil eller mangler. 
For 3. premie skal hunden utføre et godt arbeid uten alvorlige feil eller mangler. 
 
Eliteklasse 
I denne klassen stilles store krav til lydighet, kvalitet og effektivitet i alle prøvens deler. 
For 1. premie skal hunden gjennomføre prøven på en meget overbevisende måte og anses som en meget god 
jakthund. 
For 2. premie skal hunden utføre et meget solid arbeid med kun mindre feil og mangler. 
For 3. premie skal hunden utføre et godt arbeid uten noen alvorlige feil og mangler. 
 
Hederspris (HP) 
I alle klasser kan HP tildeles hunder som har utført et særdeles berømmelsesverdig arbeid. 
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5. PRAKTISK PRØVE 
For å kunne delta på Praktisk prøve må hunden ha fylt ni måneder. 
 
Deltakelse 
Praktisk prøve er åpen for hunder som har fylt ni måneder. Eventuell antallsbegrensning skal annonseres på 
forhånd. Ved overtallighet har hunder som står for NJCH fortrinnsrett. 
 
Gjennomføring av prøven 
Prøven gjennomføres som ordinær jakt i relevante former for jakt med retrievere. Prøven er bevegelig og 
gjennomføres mellom fastsatte datoer innenfor de tillatte jakttider. Minimum 2 hunder må delta 
under jakten, selv om bare én er påmeldt til bedømming. Det skal alltid være tilgjengelig alternativ(e) 
apportør(er) for eventuelle ettersøk som ikke kan gjennomføres av de deltakende hunder. 
 
Bedømmelse og premiering 
Ved bedømmelsen gis Godkjent eller Ikke godkjent. 
 
For å bli godkjent skal hunden vise et arbeid som gir dommeren grunn til å si at dette er en god 
jakthund som kan gjennomføre oppgaven i varierende situasjoner slik det kan forventes av en dyktig 
apportør, og som dommeren vurderer å være til klar nytte for jegere under jaktens gang. Det skal legges 
avgjørende vekt på helhetsinntrykket. 
Hundens evne til å samarbeide med annen hund under jakten skal også bedømmes. 
 

 
6. A-PRØVE 
Deltakelse 
For å kunne delta på A-prøve må hunden ha fylt ni måneder. 
Eventuell antallsbegrensning skal annonseres på forhånd. Deltakelse avgjøres ved loddtrekning blant 
påmeldte innen fristen. 
 
Gjennomføring av prøven 
Prøven gjennomføres som en klappjakt der hundene sitter på anvist plass (post), og/eller ved 
støkkjakt der førere og hunder går på linje. Det er ønskelig at hundene prøves både på post og under 
fotgående på linje, samt også i vann. 
Minst 6 hunder må delta på prøven for at resultatene skal være offisielt gjeldende. Startrekkefølgen 
bestemmes gjennom trekning ved opprop eller frammøte. I grunnomgangen prøves hundene i denne 
rekkefølgen – og så langt mulig videre gjennom hele prøven, med nødvendige justeringer av hensyn 
til jakten og inndeling i grupper for ulike dommere/dommerpar. Ingen hund skal slås ut før den har 
vært til bedømming for to dommere, med unntak for diskvalifiserende feil. 
 
a) Ved klappjakt plasseres hundene slik at de gis gode muligheter for å markere. Er alt skutt vilt 
dødt, bør hundene sendes etter avsluttet drev. Inntreffer skadeskytninger, tillates dommeren å sende en 
deltakende hund direkte. 
 
b) Ved støkkjakt forflytter dommere, skytter og de ekvipasjer som er under bedømming seg fremover på 
linje. Under skuddløsning stopper linjen opp, og om vilt er felt sendes hund på dommerens anvisninger. 
Eventuelt skadeskutt vilt skal prioriteres. 
 
c) Det skal alltid være tilgjengelig alternativ(e) apportør(er) for eventuelle ettersøk som ikke kan 
gjennomføres av de deltakende hunder.  
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Bedømmelse 
Ved A-prøver skal det alltid fungere minst to dommere. Dommerne skal kreditere hunder med stor 
 
viltfinnerevne, bra temperament, bra markeringsegenskaper, bra nese, initiativ, samt myk munn og god 
samarbeidsvilje. 
 
Førerinnsatsen skal kun ses som en nødvendig hjelpemiddel til disse egenskaper, for at hunden skal 
kunne vise ro ved forflytninger og på post, og for å villig kunne la seg dirigeres til vilt som den ikke har 
kunnet markere ved nedslaget. 
Den ideelle retriever er oppmerksom, rolig og stille på post uten at føreren behøver å gripe inn. 
Hunden skal sikkert kunne markere felt vilt og ha et godt minne av nedfallsplassen. Når hunden er 
sendt for å apportere skal den vise søkslyst, initiativ, god nese og viltfinner egenskaper. Den skal ikke vegre 
seg for noen type terreng og villig gå i vann. Den skal vise samarbeidsvilje og arbeide i god kontakt med sin 
fører uten å være for avhengig av denne. Når hunden har lokalisert viltet skal den 
apportere dette raskt, korrekt og med myk munn, og umiddelbart returnere til føreren og levere viltet i hånd 
til denne. 
 
 
Grove feil (i alfabetisk rekkefølge) 

 
• altfor avhengig av fører 
• dårlig fotgående 
• dårlig lydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng 
• dårlig markering og/eller dårlig minne av felt vilt 
• "eye-wipe" 
• first dog down" 
• høylytt handling/føring 
• langsom arbeide og/eller mangel på initiativ 
• urolig på post og krever førers oppmerksomhet 
• slurvete apportering 

 
 
Diskvalifiserende feil (i alfabetisk rekkefølge) 

 
• aggressivitet 
• apportvegring 
• fysisk korreksjon eller irettesettelse av hunden 
• bjeffing/piping 
• knalling (”running in”) 
• skuddredsel 
• to grove feil (se ovenfor) 
• ute av hånd, forfølger vilt eller søker med vilt i munnen 
• bytter vilt 
• vegrer å gå i vann 

Har hunden gjort en grov feil kan den ikke tildeles 1. premie 

Har hunden gjort en diskvalifiserende feil kan den ikke premieres 
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Premiering 
På A-prøve benyttes kvalitetsbedømming der hundene tildeles 1., 2. 3. eller 0 premie. De fire beste 
hundene med 1.premie rangeres. 
• For å kunne få 1. premie må hunden ikke ha gjort noen diskvalifiserende eller grove feil. 
• For å kunne få 2. premie må hunden ikke ha gjort noen diskvalifiserende feil og høyst en grov feil. 
• For å kunne få 3. premie må hunden ikke ha gjort noen diskvalifiserende feil. 
Felles det ikke tilstrekkelig antall vilt for å kunne bedømme hunden, eller om hunden må avbryte prøven 
pga. skade, utdeles KIB (kan ikke bedømmes). 
 
 
7. INT. FIELD TRIAL (CACIT PRØVE) 
For deltakelse og gjennomføring av Field Trial gjelder FCIs regelverk for internasjonale 
retrieverprøver. 
 
 
 
 
 

• Definisjon av "running in": 
Om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den hensikt å apportere og dermed krever førers 
inngripen for å stoppes 
 

• Definisjon av "eye-wipe": 
En ikke utnyttet mulighet for å finne og apportere et vilt som, under like forhold, hentes av en annen 
hund, eller hentes av dommeren eller av en annen på dommerens ordre. 
 
  
 • Definisjon av "first dog down”: 
En ikke utnyttet mulighet for å finne og apportere et skadet eller forventet skadet vilt som bedømmes 
som mulig å lokalisere. Hunden må ha markert viltet og sendes direkte. Viltet finnes ikke av den først 
sendte hunden eller av noen annen hund, og kan heller ikke finnes av dommeren eller noen annen på 
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8. WORKING TEST 
 
For å kunne delta på Working Test må hunden ha fylt ni måneder prøvedagen. 
 
Klasseinndeling 
Working Test kan arrangeres i følgende klasser: 
Begynnerklasse (BK), Åpen klasse(AK) og Eliteklasse (EK). 
Nærmere bestemmelser om deltakelse i og opprykk mellom klassene er fastsatt i Norsk 
Retrieverklubbs ”Råd og anvisninger for retrieverprøver”. 
 
Gjennomføring av prøven 
Begynnerklasse 
Hundene bedømmes enkeltvis i begynnerklassen. 
 
Åpen klasse 
Hundene i åpen klasse kan i momenter bedømmes med annen hund under disiplinene: 
ro på post, walk-up, søk eller kombinasjoner av dette. 
 
Eliteklasse 
Hundene i eliteklasse kan i momenter bedømmes med annen hund under disiplinene: 
ro på post, walk-up, søk eller kombinasjoner av dette. Dessuten kan det arrangeres klappjaktlignende 
situasjoner, hvor flere hunder prøves i forskjellige disipliner på samme tid. 
 
Bedømmelse og premiering 
Generelt 
Det gis poeng fra 0-20 på hver post. 
 
Begynnerklasse 
I begynnerklassen skal hunden primært bedømmes på de naturlige medfødte egenskaper og derved dens 
talent som jakthund. 
 
Åpen klasse 
I åpen klasse skal resultatet av treningen til ferdig utdannet jakthund kunne bedømmes. I denne klasse skal 
dressuren vises i harmoni med hundens naturlige medfødte egenskaber. 
 
Eliteklasse 
I eliteklasse er kravene økt betydelig sammenliknet med åpen klasse. Her bedømmes hundenes ferdigheder 
som habil jakthund. 
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9. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER 
Som tillegg til NKKs fellesbestemmelser gjelder også følgende for jaktprøver for retrievere: 
 
Søknader 
Søknad om å avholde jaktprøve for retrievere skal sendes til Norsk Retrieverklubbs Jaktkomité innen 
1. mai året før og inneholde opplysninger om: 
•  Hvilken prøveform og klasser søknaden gjelder 
•  Sted og tid for datofestet prøve 
•  Tidsperiode(r) for bevegelig(e) prøve(r) 
•  Ønsket/planlagt dommervalg 
•  Kontaktpersons adresse og telefonnummer / e-postadresse 
 
For avholdelse av A-prøve med tildeling av Cert og internasjonal prøve i hht. FCIs regler med 
tildeling av CACIT / CAC(T) skal det sendes spesiell søknad. 
 
Prøvedokumenter 
Prøvens dokumenter (dommerkritikker i original, premielister og premiekatalog) sendes innen 4 uker 
etter prøven til NKK v/Jakt- og brukshundavdelingen. Dersom det har vært aspirant, skal kritikkene 
fra denne også medsendes i egen lukket konvolutt som merkes med: 
•  Dommer 
•  Aspirant 
•  Prøveform 
•  Prøvens referansenummer 
 
Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til NRKs kontor: 
•  1 eks. av prøvekatalogen 
•  1 eks. av premielistene 
•  1 eks. av kritikkskjemaene 
 
Samtidig sendes 1 eks. av premiekatalogen til NRKs jaktkomité. 
Prøvens leder har ansvaret for rapportering etter disse bestemmelsene. 
Alle deltagende hunder skal føres opp på premielistene (se unntak vedr. klage) 
 
NKKs representant 
Når særlige grunner foreligger kan det søkes om unntak fra kravet om at NKKs representant skal være 
autorisert dommer. Søknad om dette må sendes Norsk Retrieverklubbs styre senest to måneder før prøven. 
Styret gir eventuell anbefaling til NKK. Person som ønskes oppnevnt som NKKs 
representant skal ha inngående kjennskap til prøvereglene og mangeårig erfaring som deltaker og 
prøveleder. Vedkommende må også være medlem i NRK. 
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Overtegning/Deltagerbegrensning 
Ved eventuell overtallighet, skal deltakelse avgjøres ved loddtrekning etter påmeldingsfristens utløp. 
Overtallige som ønsker det, kan tilbys å stå som reserver. Rekkefølgen for disse avgjøres også ved 
loddtrekning. 
 
Overtallighet på bevegelige prøver skal også avgjøres ved loddtrekning. Hunder som ikke tidligere har 
startet på prøvenummeret skal prioriteres. 
 
Det er i særlige tilfeller anledning til å begrense antall deltakere i utlysningen av prøven. Dette skal 
begrunnes i søknaden for å avholde prøven og skal godkjennes av hovedstyret i hvert enkelt tilfelle. 
 
På Praktisk prøve prioriteres hunder som står for N JCH (jf. s.11) 
 
 
Ledelse av prøven 
Prøvens leder og NKKs representant kan ikke eie eller føre hund på prøven. Dommer, dommerelev 
og dommeraspirant kan heller ikke bedømme hund de har ført eller regelmessig trent gjennom de 
siste 6 måneder. Hund som eies av noen i dommerens hushold kan ikke delta i den klassen 
dommeroppdraget gjelder. Ved todagers prøve kan dommer, dommerelev eller dommeraspirant stille 
hund den dagen de ikke er virksomme i dommeroppdraget, men ikke i den klassen dommeroppdraget 
gjelder. Løpske tisper skal avvises. Ved bevegelig jaktprøve i begynner klasse, kan dommer selv delta med 
hund, men ikke den dagen vedkommende selv dømmer. 
 
Påmelding 
Hundens fører skal oppgis ved påmelding til prøve. 
 
Påmeldingsavgift 
Påmeldingsavgiften må være arrangør i hende senest 14 dager før prøven, ellers pålegges 50 % 
tilleggsavgift. Ved uteblivelse fra prøven uten gyldig grunn skal påmeldingsavgiften likevel betales. 
Dersom betaling ikke mottas kan arrangøren rapportere dette til NKK. 
 
Tilbakebetaling av påmeldingsavgift 
Påmeldingsavgiften betales også tilbake i følgende tilfeller: 
• Prøven ikke avholdes 
• Prøven er begrenset og påmeldt deltager ikke kommer med 
• Tisper som er løpske på prøvedagen(e) 
• Omprøvning av hunden ikke er mulig etter at protest er godkjent 
 
 
Trekking av startrekkefølge 
På B-prøver skal startrekkefølgen i AK og EK trekkes.
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Hundeførere 
Hundeførere plikter å sette seg inn i jaktprøvereglene for retrievere og merke seg de feil som 
berettiger dommeren til å avbryte prøven. Hundeførere har rett til å stille dommeren spørsmål om det 
aktuelle prøveopplegget før start. Under prøven er det ikke adgang til å diskutere dommeravgjørelser 
med dommeren. Deltakerne skal rette seg etter anvisninger fra dommer under avprøvingen og ellers 
fra prøvens leder så lenge de befinner seg i prøveområdet. 
 
Klager 
Dersom NKK's representant godkjenner en skriftlig protest på stedet, skal hunden, dersom det er 
mulig, gis mulighet til å prøves på nytt. Dersom dette ikke er mulig, skal hundens resultat utgå fra 
resultatlisten og påmeldingsavgiften tilbakebetales. 
 
Dommerutgifter 
• Ved datofestede B-prøver dekkes dommerens utgifter etter gjeldende regler og avtaler. 
• Ved bevegelige B-prøver har arrangøren ansvaret for økonomisk avtale med dommer om dagpenger 
for prøvedagen og dekning av kjøregodtgjørelse etter gjeldende satser. 
• Ved Praktiske prøver, A-prøver og Internasjonale prøver dekkes dommerens utgifter etter nærmere 
avtale med arrangøren i hvert enkelt tilfelle. Ansvaret for at slik avtale etableres påhviler 
arrangøren. 
 
Jf. ellers Norsk Retrieverklubbs 
• ”Råd og anvisninger for retrieverprøver” 
• Prøvelederhåndbok for retrieverprøver 
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10. UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMER  

 
 
10.1 GENERELT 
Utdanningsreglene 
Fullført utdanning og autorisasjon fra Norsk Kennel Klub gir adgang til å virke som dommer på 
Norsk Retrieverklubbs kvalifiseringsprøver og Working Test, og på offisielle B-prøver og 
Godkjenningsprøver for retrievere. 
For dommere på A-prøver og Internasjonale retrieverprøver/CACIT-prøver gjelder egne tilleggskrav 
nedfelt i Norsk Retrieverklubbs regler for videreutdanning som kvalifiserer for oppføring på FCIs 
liste over dommere til Int. Field Trials. 
 
Opptak som dommerelev 
Søknad om å få begynne dommerutdannelse stiles til Norsk Retrieverklubb v/styret. Søknaden 
behandles etter innstilling fra Dommerutdanningskomiteen for jaktprøvedommere (DUK). DUK kan 
også på eget initiativ forespørre og anbefale kvalifiserte kandidater for styret. 
DUK administrerer utdanningen og følger opp den enkelte dommerelev og gir anbefaling til styret i 
spørsmålet om autorisasjon etter fullført utdanningsløp. 
Norsk Retrieverklubbs styre gir endelig innstilling om autorisasjon til Norsk Kennel Klub. 
 
 
Opptakskrav 
Følgende krav stilles til kandidater som søker om opptak til dommerutdanningen: 
•  Personlige egenskaper. 
•  Erfaring fra prøvemiljøet. 
•  Jaktlig erfaring Jakterfaring. 
•  Selv dressert trent og ført minst to hunder, hvorav en til premiering i alle klasser. 
•  Godkjent jegerprøve fra Norges Jeger- og Fiskerforbund 
•  Kandidaten må være medlem av NRK og NKK 
 
Utdyping av kravene 
Erfaring fra prøvemiljøet innebærer at kandidaten har fungert som medhjelper og prøveleder ved 
siden av egen deltagelse på prøver. Det er ønskelig med så bred jaktlig erfaring som mulig. 
Dommereleven må ha bestått NJFFs Jegerprøve før hun/han kan opptas som elev. 
 
Teoretisk grunnkurs 
Alle oppnevnte dommerkandidater skal, som grunnlag for den videre utdanning, gjennomgå et 
obligatorisk grunnkurs, arrangert av eller godkjent av Norsk Retrieverklubb. Etter kurset og den 
avsluttende prøven blir kandidaten godkjent/ikke godkjent. 
 
Godkjente kandidater gis elevstatus. Etter gjennomført og godkjent elevarbeid gis kandidaten 
aspirantstatus. Etter grunnkurset mottar eleven et kort som skal følge ham/henne under hele 
utdannelsen. Her skal det påføres når, hvor og ved hvilke prøver de forskjellige funksjoner er 
gjennomgått, og om eleven anbefales til videre elevarbeid / aspiranten anbefales til autorisasjon. 
Kortet underskrives av dommer og prøveleder. 
 
 

MÅLSETTING 
Utdanningsreglene skal sikre utdanning av jaktprøvedommere som, innenfor gjeldende prøveregler 
for retrieverrasene, gis tilstrekkelig kompetanse til å bedømme retrieverens opprinnelige egenskaper 
som etterskuddshund og dens anvendelighet i relevante jaktsituasjoner, for å stimulere bruk av retrievere 
i human jaktutøvelse og som bidrag til et avlsutvalg som kan sikre rasenes egenskaper for 
fremtiden. 
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10.2 ELEVARBEID OG ASPIRANTTJENESTE 
Elevtjeneste 
Elevtjenesten skal være påbegynt samme sesong som grunnkurset gjennomføres. 
Elevtjenesten skal foregå i tre klasser på B-prøver: BK, AK og EK. Det kan tjenestegjøres kun i én 
klasse pr. dag. Eleven skal gjøre elevarbeid for minst tre forskjellige dommere. For at elevtjenesten 
skal kunne godkjennes, må minst fem hunder bedømmes i hver klasse. Minst tre av disse må oppnå 
premiering. 
Elevarbeidet skal også omfatte en Godkjenningsprøve for retrievere. 
 
Elevarbeider 
Elevarbeider skal utføres: 
•  som fortløpende kommunikasjon mellom elev og dommer. 
•  ved at eleven redegjør muntlig ved minst fire forskjellige anledninger i løpet av dagen. 
•  ved at eleven skriver kritikker for minst tre hunder i hver klasse. 
Etter bedømmingen skal elevens skriftlige kritikker gjennomgås av elev og dommer sammen. 
Dommeren skal sende en skriftlig uttalelse til NRK v/dommerutdanningskomiteen for 
jaktprøvedommere (DUK). Uttalelsen skal gi dommerens vurdering av elevens kjennskap til 
bedømmingsprinsipper og teknikk samt elevens opptreden overfor prøvedeltagerne. 
 
•  Dommerelev skal føres opp i katalog for den aktuelle prøven. 
•  Dommeren må ha tjenestegjort i minst to år for å kunne ha elev. 
•  Det skal kun gå en elev pr. dommer. 
•  Dommeren kan anbefale at ytterligere elevarbeid gjøres i klassen. 
Elevarbeidet skal være avsluttet senest 2 år etter innvilget elevstatus. Unntak kan gjøres. 
 
Aspiranttjeneste 
Før aspirantarbeidet avlegges, må NRKs krav til gjennomført elevutdanning være oppfylt. 
Aspiranttjenesten skal skje for dommer(e) som aspiranten ikke har hatt elevtjeneste hos. Valg av 
dommer(e) skal skje i samarbeid med DUK. Aspirantarbeid i minst én av klassene skal skje for norsk 
dommer. 
•  Aspiranten skal oppføres i katalogen for den aktuelle prøven. 
•  Dommer må ha fungert i minst to år for å kunne ha aspirant. 
•  Det skal kun gå en aspirant pr. dommer. 
•  Aspiranttjenesten skal utføres på B-prøver i hver av klassene BK, AK og EK. 
•  Aspiranten skal under prøven utføre et selvstendig arbeid. 
•  Aspiranten skal føre kritikk over alle bedømte hunder i den aktuelle klassen. 
•  Kritikkene skal leveres til prøveleder i lukket konvolutt, før dommermøte. 
 
Godkjenning 
Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspiranter ute i marken - hvor 
også NKKs repr. er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer 
ham/henne til dommer. Ved evt. tvil kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og/eller utdype 
og nærmere begrunne sin bedømmelse. 
 
Autorisasjon 
Finner man å kunne innstille kandidaten til autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige data. 
Etter fullført aspirantarbeid skal kortet, aspirantarbeidene og to passfoto sendes via DUK og Norsk 
Retrieverklubbs styre med innstilling til NKK. NKK avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder 
dommerautorisasjon og registrerer den nye dommer i sitt kartotek. 
 
 
Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, skal dette påføres kortet. Det skal 
også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke. 
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Karantene for kandidater som stryker til autorisasjonsprøven 
Kandidater som stryker til autorisasjonsprøven, kan ikke avlegge ny prøve før etter to år. Under hele 
utdanningstiden fungerer utdanningskomiteen som rådgivende instans for kandidaten/elev/aspirant. 
 
 
Opprettholdelse av dommerautorisasjon. 
Autoriserte Norske dommere skal være medlem i Norsk Retrieverklubb for og opprettholde sin 
autorisasjon. 
 
For å vedlikeholde autorisasjonen må enhver dommer minst hvert tredje år dømme ved offisielle 
prøver, og minst hvert femte år delta med egen hund på prøver *). Alternativt dømme eller delta på 
FCI-godkjente prøver i andre land. I tillegg forutsettes det at dommeren deltar på NRK/DUKs 
dommerkonferanser **). 
*) For kravet om deltagelse med egen hund på prøver kan det søkes om begrunnet dispensasjon. 
Søknaden skal stiles til NRK’s dommerutdanningskomité (DUK) for et år av gangen. Dette kan gjøres 
i inntil 3 påfølgende år. Ved ev av-autorisering vil DUK innstille til hovedstyret i Norsk 
Retrieverklubb som vil sende sin innstilling videre til NKK. 
**) For kravet om deltakelse på dommerkonferanser kan det søkes om begrunnet fravær. 
Søknaden skal stiles til NRKs dommerutdanningskomité. 
 
Administrasjon 
En oversikt over alle dommere som til enhver tid oppfyller kravene til å dømme jaktprøver i Norge 
administreres av NRKs sentrale jaktkomité (SJK). 
 
Regodkjenning 
Vurderes i hvert enkelt tilfelle av NKK. 
Dersom en dommer som tidligere har blitt av-autorisert ønsker å få tilbake sin autorisasjon, kan en 
begrunnet søknad sendes til NRKs dommerutdanningskomité. Søknaden blir vurdert på individuelt 
grunnlag og innstilling fra DUK ***) sendes til hovedstyret i Norsk Retrieverklubb som vil sende sin 
innstilling videre til NKK.  
***)Som et minstekrav vil det normalt bli stilt krav om at et nytt aspirantarbeid avlegges. Dette kan 
imidlertid i særskilte tilfeller bortfalle dersom det anses at søkeren fortsatt innehar nødvendig 
kompetanse. 
 
Dispensasjon 
Når særlige omstendigheter gjør det nødvendig kan NKK dispensere fra disse reglene. 
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11. REGLER FOR VIDEREUTDANNING AV DOMMERE TIL 
INTERNASJONALE RETRIEVERPRØVER 

(Jf. vedtak i Norsk Retrieverklubbs styre 8. mai 2004) 
 
Innledning 
FCIs retrieverkomité har vedtatt at dommere til Int. Field Trials/Cacitprøver bare skal velges blant 
dommere som står oppført på FCIs liste over dommere til internasjonale retrieverprøver med 
autorisasjon til utdeling av Cacit.. 
Norske jaktprøvedommere for retrievere kan bare innmeldes til FCI for oppføring på listen over 
dommere til internasjonale retrieverprøver på grunnlag av gjennomført videreutdanning etter Norsk 
Retrieverklubbs retningslinjer, og med anbefaling fra NRKs styre til Norsk Kennel Klub. 
 
Regelverket 
Organisering 

• Videreutdanningen administreres av Norsk Retrieverklubb v/DUK. 
• NKK orienteres via NRKs styre om dommere som starter videreutdanningen. 
• Kvalifiserte norske dommere kan søke eller inviteres til videreutdanningen av DUK. 
• DUK vurderer aktuelle kandidater ut fra fastsatte krav til kvalifikasjoner. Kandidat som 

eventuelt samtidig er medlem i DUK skal ikke delta i vurderingen, eller i gjennomgang og 
drøfting av anbefaling overfor NRKs hovedstyre. 

• Antatte elever skal ha elevkort for teorikurs, praktisk seminar og elevarbeid på prøver. 
Elevkortene skal fylles ut med attestasjon og vurderinger av kandidaten fra kursledere og 
dommere elevarbeidet utføres for. 

• Etter endt utdanning i samsvar med retningslinjene gjennomgår DUK den enkelte kandidats 
gjennomføring og gir innstilling til NRKs styre i spørsmålet om anbefaling til FCIs liste. 

• NRKs styre behandler innstillingen og gir sin anbefaling til NKK v/FCI-representanten. 
• NKK gir melding til FCI-komitéen om oppføring på listen. 

 
Krav til kvalifikasjoner 

• Autorisert i minst 2 år og vært dommer ved minst 6 prøver, herav minst 1 praktisk prøve. 
• Hatt dommeroppdrag ved minst 2 prøver årlig siste 2 år. 
• Hatt dommeroppdrag i alle klasser. 
• Hatt minst 1 dommeroppdrag ved prøve utenfor Norge. 
• Ha erfaring fra hundeførerposisjon ved relevante jaktlige situasjoner ift prøveformen ved 

internasjonale retrieverprøver. Dette innebærer krav til, før og/eller under utdanningen, å ha 
dokumenterbar erfaring fra 

o deltakelse m/egen hund til premiering på minst én A-prøve i Sverige eller Danmark 
eller International Retriever Field Trial (CACIT-prøve), eller 

o deltakelse med egen hund på flere A-prøver i Sverige/Danmark eller International 
Retriever Field Trials og deltakelse på tilsvarende jakter m/egen hund som apportør 

• Erfaring fra praktisk jakt tillegges vekt. 
• Ha god kunnskap om FCIs regelverk for internasjonale retrieverprøver - ”International 

regulations for Field Trials for Retriever Breeds”. 
• Ha god kunnskap om FCIs råd og anvisninger for dommere på internasjonale retrieverprøver - 

”Guide to International Retriever Field Trial Judging”. 
• Kunne uttrykke seg på engelsk. 
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Innholdet i videreutdanningen 
• Teorikurs; regelforståelse/prinsipper/bedømmingsteknikk/aktuelle uttrykk. 
• Praktisk seminar i relevant jaktlig situasjon med anerkjent FT-dommer som veileder. 
• Minst tre elevarbeider ved internasjonale Field Trials (Norge, Danmark, Sverige, Finland) 

og/eller A-prøver i Sverige/Danmark. Minst ett av elevarbeidene skal gjennomføres på en 
internasjonal Field Trial. Elevarbeidene skal gjennomføres for minst tre forskjellige 
anerkjente dommere. Elevarbeid ved internasjonale Field Trials i andre FCI-land kan være 
aktuelt når grunnlag for dette er nærmere avklart. 

• Kandidatenes elevkort skal utfylles for hvert av elementene med attestasjon og 
kommentarer/vurderinger av kursledere/veiledere/førende dommer(e). 

• DUK tilrettelegger teorikurs og praktisk seminar, og skal medvirke til avtaler og vurdering av 
valg av prøver/dommere for elevarbeid. 

• DUK skal holdes orientert om utviklingen i videreutdanningen og etter behov bistå 
kandidaten. 

• DUK kan innhente uttalelser fra prøvearrangører/dommere som ledd i gjennomgangen av den 
enkelte kandidats elevarbeid og drøfting av anbefaling om oppføring på FCIs liste 
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