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Hei

Viser til tilsendt forslag til nytt regelverk. Beklager litt sen tilbakemelding, men fikk i samtale med Hedvig forståelsen
av at innspill ville bli mottatt t.o.m. onsdag 16.08.

 

Generelle betraktninger

Synes det er gjort en fin jobb med regelverket og det er ryddig og fint i sin lay out.

 

Savner imidlertid at den såkalte nye veiledningen ikke foreligger sammen med forslaget til nytt regelverk. Dette fordi
at selv om reglene og veiledning er 2 adskilte ting, så er det helheten på disse 2 som gir en samlet oppfatning av
hvordan reglene skal forstås og oppfattes. Har unnlatt å stille mange detaljerte om bedømmingen etc da jeg forventer
at dette er beskrevet noe i veiledningen

 

En annen sak jeg vil nevne er kritikkskjemaene. Synes at disse er modne for en revidering. Flott at vi har fått dette til i
EK og som jeg synes fungerer utmerket. Men synes også det kunne vært gjort en revidering for de BK/AK. Selvsagt
ikke så enkelt som i EK, men med f eks en 4 til 5 hovedpunkter som man kunne beskrive hovedpunktene i arbeidet.

 

Da jeg ikke dømmer Tolling prøver og A-prøver så har jeg valgt å ikke kommentere disse, men har selvsagt lest
igjennom disse.

 

Regner det som en selvfølge at Prøvelederboka også må korrigeres noe når nytt regelverk blir gjeldende.

 

Spesifikke kommentarer:

Pkt 3 i dagens regelverk

Vet ikke hva intensjonen med å ta ut dagens punkt 3 er, men synes det med aktuelle prøveformer hadde vært på sin
plass å fortsatt ha med som generell info.

 

Henvisning til nytt regelverk

Pkt 3.4.2 Åpen klasse

Slik jeg leser teksten så oppfatter jeg at det ikke kan tas inn makkerhund her(som ikke er til bedømming) dersom man
har oddetalls deltagere. Jeg leser det slik at man kan kjøre kjøre 3 hunder, men dette er ikke alltid lett å få til. I EK er
dette spesifisert, men ikke i AK slik jeg leser det.

 

Pkt 3 og 4

Under pkt 3 generelt kunne det gjerne stått tydligere at dette er en kvalitetsbedømming slik det står under pkt 4 for
WT at det er en konkurranseform. Under pkt 4 er det heller ingen forklaring til hva begrepet Mock trial er. Dette er for
mange et helt nytt begrep og bør forklares om en i en enkel form.
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Pkt 8.2. Eliteprøven

Kommentar til 2. avsnitt her om hvem som kan tas med til dag 2. vanskelig med å se intensjonen med at man skal
kunne ta med hunder med 3.pr. til finalen. Det å kunne ta med evnt hunder med 2.pr børvære tilstrekkelig. Det man i
slike tilfelle gjør er i realiteten å differensiere premieringene i såkalte gode og dårlige 2. og 3. premier. Dette blir veldig
skjønnsmessig selv om jeg ser at en knall god hund kan ha vært uheldig og gjort en feil som gjør at den mister en
premiegrad, men som allikevel vurderes god nok til å delta i finalen. Men får den 3. pr så synes jeg det skal være
umulig å gå til en finale. Da har man vært uheldig/ikke god nok flere ganger.

 

 

 

Mvh Morten
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