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SAKLISTE: 
Referatet er skrevet som en kladd av de viktigste momentene til diskusjon 
i forbindelse med revidering av NKKs jaktprøvereglement for reytrievere.  
 
1. Revisjon av jaktprøvereglement for Retrievere 
1.1ROA 
SJK og DK er enige om at det er behov for et dokument tilsvarende ROA ved 
siden av regelverket i den hensikt å utdype, forklare og avklare hva som er ment 
og ønsket tolkning av regelverket. Samtidig er det behov for å revidere ROA slik 
at det er samsvar mellom ROA og regelverk.  
Dette medfører at dagens ROA mister noe tekst til prøvelederhåndbok og til 
regelverk. Det som gjenstår i ROA blir da en henvisning til tolkning av 
regelverket.  
1.2 Overtallighet 
Vedrørende overtallighet diskuteres det om det skal gis fortrinn til medhjelpere, 
dommere, hunder fra arrangerende avdeling.  
Overtallighet vil sannsynlig ble en problemstilling som blir mer og mer aktuell. 
Ref. svenske tilstander.  
Drøftet kort rundt bordet.  
I denne runden av revisjon av regelverket prioriteres dommere slik at disse er 
sikret start med egne hunder i løpet av en sesong. Dette er også et krav til 
dommere.  
1.3 Trekking 
Vedrørende trekking på forhånd eller som en del av katalog som er 
forhåndstrukket.  
Det er fordeler  og ulemper med forhåndstrekking. Forhold rundt ventetid, 
avpassing av kjøretider osv.  
Det som oppleves som mest rettferdig og likt for alle er at det trekkes ved 
oppmøte.   
1.4 Kvalifiseringsprøven 



SJK sjekker med NKK hvilke forhold vi må ta høyde for om denne prøven tas opp 
i NKK regelverket.  
1.5 B-prøver kap. 4 
Størrelse på dummy: Vi må definere hva som er en dummy siden markedet er 
fullt av mange forskjellige typer dummy.  
Det enkleste er at man forholder seg til 500g dummy på B prøver.  
Apporteringsavstand: Enighet om at dette ikke spesifiseres i regelverket. 
Forhold omkring avstand og hensikt med prøven kan omtales i RoA/tilsv.  
Hunder til bedømming: Enighet om at BK bedømmes 1 og 1. AK bedømmes 2 
og 2 og EK bedømmes minimum 2 og 2  
Ikke ønskelig med for stort trykk i AK. Forslag til endring i regelverket om 
maksimum 4 hunder til gjennomføring, minimum 2 hunder til bedømming. 
Hensikt ikke å ha slep av hunder som ”ikke er til bedømming” som gir stort 
trykk.  
Knalling: Lydighet skal ikke bedømmes for hardt i BK. Gjelder dette også 
knalling? Regelverket består som i dag.  
Innføring av dårlig markering: Inntatt for likhet til int. regelverk. Med dårlig 
markering menes unødvendig forstyrrelse av terreng og/eller tapt/glemt apport.  
1.6 WT  
- Gjennomføring: Diskusjon om antall hunder til bedømming pr klasse. 
Enkeltvis i alle klasser. I vinnerklassen kan det arrangeres eks ”Mock-trail”, og 
WT for lag men slike prøver skal annonseres på forhånd. Hensikten med dette er 
å sikre like konkurranse vilkår for alle. Dette medfører at hundetoleranse viker 
for konkurranse bedømmingsgrunnlaget.  WT championat kan kobles mot 1AK 
B-prøve som minimum for å dekke hundetoleranse og kvalitetsnivået på et WT 
championat.  
WT lag bør apporteringsoppgavene vært styrt slik at et minimum av likhet i 
oppgaver sikres. (CERT) 
Fotgåing settes ikke som et krav i regelverket.  
1.7 A prøver 
Deltakelse skal ikke rangeres etter tidligere prestasjoner, men heller styrt 
trekning som øker sjansen for deltakelse av minst 1 prøve. Hva med hunder som 
står for championatet? Bør det være en rangering etter resultat for å sikre 
norske hunder  
 
Felles regel for alle prøver: Hunder som står for championat prioriteres. 
Med at hunden står for championatet menes at deltakelse på prøven med 
rett premiering er det siste ledd som mangler for at championat kan 
utdeles.  
 
1.8 Mesterskapshelgen:  
Endres til kun å avholdes for begynnerklasse (unghund) og vinnerklasse.  
Bør tidspunktet for arrangementet endres grunnet jakttider?  
Fjerne setning om dato for arrangementet.  
1.9 NM status/kongepokal? 
Det er to muligheter for utdeling av kongepokal. MH eller EP. Diskusjon om 
hvordan kongepokal til EP vil innvirke på MH og om EP eller MH er rett arena for 
kongepokal. Ingen konklusjon, men i diskusjonen rundt bordet virker det til å 



være overvekt av at EP skal konkurrere om kongepokal. Heidi presiserer at 
retrieverklubben målrettet har jobbet for at MH skal være vårt NM.  
SJK har i dialog med NKK fått inntrykk av at NKK mener MH ikke er ideelt, men 
at EP bedre fyller vilkår for kongepokal.  
Retrieverklubben må på et eller annet tidspunkt bestemme seg for hva klubben 
vil går for.  


