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Høring nytt regelverk 
 
Sentraljaktkomité (SJK) sender på høring nytt forslag til NKKs «Regler for jaktprøver 
for retrievere» som skal være gjeldene fra 1.1.2018. Høringsfristen er søndag 13. 
august. Høringssvar sendes sjk@retrieverklubben.no.  
 
SJK vil i samarbeid med dommerkomiteen utarbeide «NRKs rettledninger for 
jaktprøver for retrievere» i løpet av høsten 2017. Retningslinjene vil gi utfyllende 
bestemmelser og tolkninger av NKKs regelverk. 
 
SJK har i arbeidet med regelverket forsøkt å holde regelverket enkelt og oversiktlig 
samt å samle alt av regelverk i NKKs regler for jaktprøver for retrievere. «Råd og 
anvisninger» blir erstattet av «NRKs rettledninger for jaktprøver for retrievere».  
Rettledningene vil gi utfyllende bestemmelser og tolkninger av NKKs reglement. 
 
Kapitlene «Utdanningsregler for jaktprøvedommere» og «Regler for videreutdanning 
av dommere til internasjonale retrieverprøver» utarbeides av dommerkomiteen og vil 
ikke sendes på høring til avdelingene. 
 
Hovedendringer i nytt regelverk 
Helt nytt i forslaget som er sendt på høring er tollingjaktprøver. Tollingjaktprøver 
foreslås innført som offisiell prøveform for å utvikle og å ta vare på tollernes 
egenskaper. 
 
B-prøver 
Bevegelige b-prøver i AK og EK har ikke hatt den effekten prøvene var ment å ha. 
Prøvene var tiltenkt en utvidelse av sesongen i begge ender uten at man har 
oppnådd dette. På jaktkonferansen 2017 ble temaet diskutert og flere avdelinger 
mente ordningen ikke var rettferdige ovenfor de mindre avdelingene. På bakgrunn av 
dette og for å få en mer forutsigbar terminliste foreslås bevegelig AK og EK fjernet. 
Bevegelig begynnerklasseprøver og for Eliteprøven består. 
 
For å sikre at dommere kan prioritere å dømme prøver er det foreslått at de 
prioriteres ved overtallighet på prøver. Praktisk gjennomføring avklares i samarbeid 
med dommerkomiteen. 
 
Forhåndtrekking av startrekkefølge i AK og EK skal fortsatt skje ved opprop. Det vil i 
retningslinjene åpnes for at ved stor påmelding kan avdelingene dele oppropet i to 
med forskjellig oppmøtetid. 
 
Det foreslås at det brukes standard 500 grams dummy i BK og EK. 
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Working Test 
Det foreslås i regelverket å innføre WT for lag. Videre foreslås det å innføre WT 
Moch trail.  
 
For å sikre mest mulig like forhold under konkurransen foreslås det at det kun 
avprøves en hund om gangen i alle klasser på WT. Unntaket er WT for lag og Mock 
Trail. 
 
Poenggrensen for å bestå åpenklasse og eliteklasse foreslås hevet til 60 % av 
oppnåelig poengsum.  
 
I forslaget til nytt regelverk innføres det championat for WT. Som en del av dette 
championatet må man vinne minst tre cert. Et Cert kan oppnås ved å vinne 
eliteklassen med minst 10 deltagere og ha minst 70 % av oppnåelig poengsum. 
 
Kun de fem beste i hver klasse blir plassert. 
 
Mesterskapshelgen 
På grunn av sterkt økende antall påmeldinger har det vært nødvendig å se på 
hvordan Mesterskapshelgen skal gjennomføres. I forslaget foreslås det å begrense 
deltagelse til Unghund (Begynnerklasse) og Eliteklasse.  
 
Videre foreslås det at mesterskapshelgen deles opp i to Working tester, med hvert 
sitt prøvenummer. Ekvipasjene tar med seg poengene fra WT dag 1 til dag 2. Det 
kan deles ut Cert begge dager. 
 
Løpetid 

Forslag til endring i teksten til «Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift»: 
Ved forfall legitimert ved veterinærattest (inkludert løpetid) 

Høringsfrist 
Høringsfristen er søndag 13. august. Høringssvar sendes sjk@retrieverklubben.no. 
 
Gjeldene regelverk finnes her: 
http://retrieverklubben.no/jakt/wp-
content/uploads/sites/4/2016/09/REGLERFORJAKTPRVERFORRETRIEVERE2015.
pdf 
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