
Retningslinjer – Mesterskapshelgen (MH) 
  

  

  

1.    Innledning. 
a)    Mesterskapshelgen (MH) er en konkurranse med den målsettingen å bedømme de 

jaktlige kvalitetene hos de forskjellige retrieverrasene som årlig arrangeres første 

helg i september. 
b)   Hensikten er å finne de beste hundene med virkelig viltfinnerevne, godt 

temperament, god markeringsevne,  god nesebruk, som viser initiativ og har 

myke grep.  

  

2.    Organisering av MH. 
a)   MH må tilrettelegges av en person eller personer med retrieverjaktlig erfaring. 

Hver hund må så langt det lar seg gjøre få gode muligheter, hvor tilfeldigheter blir 

redusert til et minimum. 
b)   Ved gjennomføringen av MH må arrangørene alltid forsøke å simulere hendelser 

som forekommer i løpet av en retrieverjakt. De må også forsikre seg om at MH er 

tilrettelagt for å fremme godt retrieverarbeid, og ikke hindre hundene i å vise 

naturlige markerings- og apporteringsegenskaper. Det er spesielt viktig at 

skyttere og dummy-/viltkastere er plassert med dette for øyet. 
c)   Under apportering skal man ikke forlange at hunden skal passere for nær en 

annen apport. 
d)   Prøveleder og dommer(e) må ta hensyn til hundenes sikkerhet og ikke forlange at 

de skal forsere farlige hindringer. 

e) Arrangør må påse at publikum befinner seg på passende avstand fra postene. 

  

3.    Gjennomføring av MH. 
a)   Dommerens avgjørelser er endelige. Deltagere må ikke åpenlyst diskutere 

dommerens avgjørelser eller kritisere arrangør, terreng eller medhjelpere. 
b)   Arrangøren skal ha myndighet til å kunne utelukke hunder fra konkurransen 

og/eller avslå påmeldinger.  
c)   Arrangøren kan ikke begrense antall deltagere. 

d)   Alle dommere skal ha relevant retrieverjaktlig erfaring. 

e)   Alle deltagere skal rette seg etter instrukser fra dommerne, som har fullmakt til å 

bortvise de som ikke følger disse og de som med overlegg forstyrrer annen 

deltager eller dennes hund. 
f)     Ingen person tilknyttet MH må tillate tisper med løpetid å oppholde seg på MH’s 

terreng eller terreng som skal anvendes av de konkurrerende hundene.  
g)   Ingen hund får bære noen form for halsbånd under konkurransen. 

h)   Fysisk avstraffelse og aggressiv føring av hund er forbudt innenfor MH's 

prøveområde. Slik oppførsel skal straffes (etter dommerens avgjørelse) med 

diskvalifisering. 

  

4.    Bedømming 
a)   Hunden skal holdes koblet når den stiller til start og dommeren vil så forklare hva 

som skal foregå. Dommeren må påse at publikum befinner seg på en passende 

avstand fra deltagerne på posten. 
b)   Dommerne må gi hundene enhver mulighet til å utføre et godt retrieverarbeid, 

ved at forholdene legges best mulig til rette i hundenes favør. Dommerne ser 

etter hunder som behøver minimal støtte av fører og som tilfredsstiller dem mest 

ut i fra et retrieverjaktlig synspunkt. 
c)   For alle retrieverrasene er god markeringsevne det essensielle, med et spontant 

opptak og en rask og direkte innlevering. Ved opptak og innlevering skal ikke 

dommeren belaste en hund for hardt når den legger ned en apport for å få et 

bedre grep. Men dette må ikke forveksles med slurvete apportering. Hunder som 



viser god markeringsevne og initiativ skal plasseres foran de hunder som må 

dirigeres frem til apporten. 
d)   Dommerne har fullmakt til å holde tilbake eventuelle titler og priser hvis, etter 

deres oppfatning, de konkurrerende hundene ikke viser tilstrekkelige kvaliteter. 
e)   Hver post bedømmes på poeng – maks 20 poeng pr. post. 

f)   Hvis en post består av 2 apporter må begge apporteres for at det kan gis poeng 

på posten. 

  

5.    Spesifikke instruksjoner. 
a)   Ved start på hver post i MH, må dommerne forvisse seg om at de har de rette 

hundene med de rette startnumrene til start. 
b)   En retriever skal forholde seg rolig i skudd og viltfall og kun apportere på 

kommando. Hvis det er mulig bør alle hundene testes på apportereing i vann. 

Hunden skal forholde seg rolig ved fot. 
c)   Det skal kun anvendes like standard grønne dummies (500 gr.) i 

grunnomgangene. 
d)   Når dummies kastes, skal det avfyres skudd. Skuddet må alltid følge den kastede 

dummien, med skytteren plassert ikke lengere enn 25-30 meter fra 

nedfallsplassen. Ved blinde apporter skal det også alltid avfyres skudd i samme 

avstand. Hvis mulig bør hagle benyttes i stede for startpistol.  
f)    Apporteringsavstanden skal ikke overstige 150 meter. 

g)   Kredittpoeng: rask innlevering og god avlevering – god kontroll - naturlige 

markerings- og viltfinneregenskaper - nesebruk - diskret føring – fart og stil. 
h)   Grove feil: langsomt og umotivert arbeid - dårlig kontroll - forstyrrer terreng  -

dårlig fotgående – høylydt og uakseptabel føring - slurvete apportering og 

avlevering – knalling - ute av hånd - nekte å gå i vannet – mislykkes i å lokalisere 

apporten - ikke fortjent poeng - apportvegring - piping og/eller halsing - bytte 

apport  

i) Diskvalifiserende feil: aggressiv oppførsel - fysisk avstraffelse av hund - hard 

munn - jage levende vilt under apportering. 
j)    Hvis hunden gjør en diskvalifiserende feil, får ikke ekvipasjen (hund/fører) 

fortsette  konkurransen. 

 

 

 

 

 

Norsk Retrieverklubb 7.april 2008. 

  

  

  


