
INSTRUKS  for dommerkomiteen (DK) i  

Norsk Retrieverklubb 

  

1. Oppnevning  

Styret i Norsk Retrieverklubb oppnevner hvert år en egen dommerkomite (DK) som består av 3 - 5 autoriserte 

jaktprøvedommere for retrievere.   

  

2. Konstituering og funksjonsdyktighet  

Dommerkomiteen konstituerer seg selv og oppnevner leder. Leder er ansvarlig for berammelse, innkalling og 

utarbeidelse av saksliste for møtene. Komiteen fører protokoll over behandlede saker. Utskrift av protokollen 

sendes fortløpende til alle medlemmer av komiteen, til NRK v/kontoret og til styrets kontaktperson. Komiteen 

er ansvarlig for arkivering av egen korrespondanse.  

  

3. Dommerkomiteens arbeidsfelt  

Dommerkomiteen jobber etter oppdrag fra styret i Norsk Retrieverklubb. Komiteen bør rådføres før det fattes 

vedtak i alle saker som omhandler endring av regelverk og veiledninger, som er knyttet til jaktprøver, Working 

Test (WT), dommerutdanningsspørsmål og ved disiplinærsaker knyttet til jaktprøvedommere og/eller 

jaktprøvedeltakere., Komiteen forestår utdannelse og etterutdannelse av jaktprøvedommere og Working Test 

(WT) -dommere.   

  

4. Dommerkomiteens oppgaver  

- Komiteen skal forberede for styret alle spørsmål vedrørende Norsk Retrieverklubbs utdannelse av 

jaktprøvedommere.  

- Komiteen skal innen 1.oktober lage et eget budsjett som skal godkjennes av styret. Dommerkomiteen er 

ansvarlig for å holde seg innenfor det vedtatte budsjettet.  

- Komiteen skal sende årsberetning til styret innen 15.desember hvert år.  

- Komiteen skal sørge for utarbeidelse og løpende oppdatering av dommerkompendium.  

- Innstille kandidater overfor styret til NKK sin Fagkomite for retrieverjaktprøver og FCI representant.  

- Å forberede for styret innkomne søknader om dommerelevstatus og sørge for at dommerkompendium 

sendes til dommerelevene.  

- Komiteen skal sette opp planer og budsjett for en best mulig utdannelse av jaktprøvedommere, samt være 

behjelpelig med råd og veiledning til kandidater under utdannelse.  

- Komiteen skal være utøvende organ for gjennomføring av dommerutdannelsen etter godkjente planer, og 

drive informasjon om utdannelsesmuligheter og program etc. for jaktprøvedommere.  

- Komiteen skal være behjelpelig med å søke om dekning av kostnader fra NKK.  

- Komiteen skal holde kontakt med andre nordiske lands retrieverklubber vedrørende regelverk for jaktprøver 

og utdannelse av jaktprøvedommere.  

- Komiteen skal foruten å godkjenne jaktprøvedommere og WT-dommere også være utøvende organ for 

godkjennelse av kvalifiseringsdommere (se eget regelverk).  

- Komiteen skal bistå SJK i utviklingen av prøvelederutdannelsen og i relevant arbeid med regelverk og 

dokumenter.   

- Komiteen skal hvert tredje år gjennomføre en dommerkonferanse i tilknytning til revideringen av «Regler for 

jaktprøver for retrievere» 


