
 Sentral jaktkomité, 16.11.2020 

 

 
Følgeskriv til justeringer av NKKs Regler for jaktprøver for retrievere, gjeldende 
fra 1.1.2022-31.12.2024 
 
Vi er godt i gang med prosessen for justeringer av gjeldende regelverk. I juni ba vi 
alle avdelinger og dommere om å komme med forslag til justeringer av regelverket. 
Vi fikk inn flere forslag. Tusen takk!  
Ei referansegruppe bestående av to representanter fra jaktprøvedommerne, Frank 
Hermansen og Helen Gram Debuse, en representant fra DK, Morten Egeberg og to 
representanter fra SJK, André Alfredsen og Hedvig Ihlen behandlet disse forslagene i 
august og kom fram til et første forslag til justeringer i regelverket (revisjon 01). 
 
Revisjon 01 ble så sendt ut til jaktprøvedommerne, DK og NKKs fagkomite for 
retrieverjaktprøver. Medio oktober hadde vi et møte med jaktprøvedommerne der nye 
innspill ble diskutert. Disse innspillene er igjen behandlet av SJK og DK og vi har nå 
kommet fram til vedlagte forslag til endringer, Revisjon 02. 
 
Alle avdelinger og dommere blir nå invitert til en ny høringsrunde, nå på Revisjon 02. 
Høringsfristen er satt til 15. februar 2021.  
 
Mye er som før i denne versjonen, men noe er også endret. Vi har skissert 
endringene i kortform i punktene under. SJK/DK ønsker at dere tar stilling til disse 
forslagene spesielt, men det er også fint om dere har andre innspill.  
 

1. Kap. 3 Instruks for prøveleder er et nytt kapittel som NKK har satt inn under 
Fellesbestemmelsene. 
 

2. Kvalifiseringsprøven gjøres om til en bevegelig prøve. I tillegg endres 
kravene for å dømme kvalifiseringsprøven slik at de harmoneres med kravene 
for å bli jaktprøvedommer. Krav om NKK Trinn I Instruktør fjernes. Kravene 
blir:  

• Personlige egenskaper 

• Erfaring fra prøvemiljøet 

• Premiering på B-prøve i Åpen klasse 

• Anbefaling fra tilhørende avdeling  
 

3. Premiegradene 1., 2. og 3.premie på A-prøver, B-prøver og TJP er foreslått 
endret til Excellent, Very Good og Good. Dette er premiegrader som brukes på 
internasjonale field trial prøver. Det er også kjente begrep i utstillingsringen. 
For WT foreslår vi også de samme premiegradene. Hunder som har bestått 
WT, vil få følgende premiegrad registrert: 

• Excellent: 85% - 100% av mulig oppnåelig poeng. 

• Very Good: 75% - 84 % av mulig oppnåelig poeng. 

• Good: 65% - 74% (AK og EK), 50% - 74% (BK) av mulig oppnåelig 
poeng. 
 

4. Åpen klasse B-prøve: Apporteringer skal også gis i våtmark/vann. Dette er 
en innstramming av gjeldende regelverk. Vannarbeid er en av styrkene til 
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retrieveren som jakthund og vi ønsker retrievere som kan jobbe i 
våtmarksområder. Dette vil kunne gi uønskete konsekvenser og begrense 
prøveterreng som for noen er en knapphet. Skal kan endres til «bør» også gis 
i våtmark… eller samme tekst som for ek. Vi kan miste mye godt prøveterreng 
om det skal være våtmark, det er også fint at det er litt variasjon i prøvene 
rundt om i landet. Det er ikke all retrieverjakt som foregår i våtmark. 

 
5. Working test: En WT er ikke bare markeringer og dirigeringer. Vi ønsker at 

hundene skal prøves i flere momenter.  
Nytt tillegg: Minst en av postene på en Working Test skal inneholde ett 

områdesøk. Det skal også legges til rette for vannarbeid og en post med 

fotgående. Her bør skal også endres til «bør». En pålagt vannpost vil 

begrense tilgjengelig prøveterreng (samme som for ak på b-prøve). Er det en 

stor prøve vil en vannpost også kunne bety mye for prøvens logistikk.  

6. Økt grense for bestått WT i AK og EK: Du må ha 65 % av oppnåelig 

poengsum for å få bestått. Dette er en tilnærming til internasjonalt WT-

reglement. 

 

7. WT Cert: Vi ser det er urimelig at Certet kun gis ut der det er minimum 10 

deltakere. Nytt forslag: Hund må oppnå Excellent (minst 85% av mulig 

oppnåelig poensum) og det må være minst 6 deltakere i klassen. I tillegg må 

Eliteklassen dømmes av minst to dommere. Er vinneren fullcertet, går certet til 

nr 2 dersom denne også har oppnådd Excellent.  

Krav om to dommere er for å sikre kvaliteten på bedømmingen. Til 

sammenlikning så skal A-prøver dømmes av minst to dommere – der kan det 

også gis ut cert. 

 

8. Mesterskapshelgen: Her foreligger det to forslag.  

Forslag 1: Som originalutgaven av Mesterskapet (og for så vidt slik det ble 

arrangert i år): Dag 1 – offisiell WT med minst 5 poster. Dag 2 – semifinaler og 

finaler for å kåre Retrievermester, Unghundmester og Veteranmester. 

Retrievermester og Unghundmester er stambokførte titler. Er det ingen 

veteraner som kvalifiserte seg til dag 2, kåres Veteranmester etter dag 1. 

Finalistene tar med seg poengene fra dag 1 til dag 2. 

 

Forslag 2: Dag 1 som før – offisiell WT med minst 5 poster. De 12 beste 

kvalifiserer seg til ny offisiell WT dag 2. De tar ikke med seg poengene fra dag 

1. Ikke vilt! Vinnerne dag 2 får sine titler. 

Det åpnes for at dette blir et Norgesmesterskap med de føringene i 

regelverket som det gir. Det vil også åpne for å søke NKK om kongepokal. 

Denne pokalen vil ikke bli gitt ut hvert år. En norsk retrievermester bør være a 

prøvd i hundetoleranse og viltfinner egenskaper. Forslag nr 2 vil i tillegg kreve 
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mer terreng for å ha 5 nye poster på dag to. Vi mener derfor at MH bør 

arrangeres som i dag, etter forslag 1. 

 

9. Eliteprøven: Vi ønsker en Eliteprøve med mange kvalifiserte deltakere. 

Eliteprøven er åpen for alle hunder som har oppnådd Excellent i EK på Norsk 

B-prøve, Excellent på Norsk A-prøve, eller Excellent i EK på WT. Ved stor 

påmelding rangeres hundene ved at Excellent oppnådd siden forrige 

Eliteprøve har fortrinnsrett.  

Dag 1 – WT, Dag 2 – WT Mock Trial. De 12 beste fra dag 1 kvalifiserer seg til 

dag 2. Vinneren dag 2 får tittelen Eliteprøvevinner. 

Eliteprøven blir ikke låst til å arrangeres på høsten som siste EK-prøve i 

sesongen. 

Det vil komme oppdaterte rangeringsregler for Eliteprøven i kap. 1.1.5 

Overtegning. Dette er gjeldende rangeringsregler:  

a) siste års Elitevinner  

b) de hunder som siden forrige Eliteprøve har oppnådd 1. premie på norsk A-

prøve  

c) de hunder som siden forrige Eliteprøve har oppnådd 2 × 1. premie på norsk 

B-prøve  

d) de hunder som ble plassert på siste års Eliteprøve (2. vinner - 4. vinner)  

Ved for stor påmelding kan Norsk Retrieverklubb foreta loddtrekning blant de 

øvrige påmeldte. 

Disse vil bli justert i forhold til nye regler. 

Vi mener eliteprøven bør være litt eksklusiv, og en årlig «happening» som 

man må kvalifisere seg til hvert år. Dette vil være med å heve kvaliteten og 

attraktiviteten på prøvene og hundene. Vi mener derfor at prøven bør forbli slik 

den er i dag. 

10. Endringer i Utdanningsreglene for jaktprøvedommere: Alle nye dommere 
autoriseres først for BK. De må dømme minimum 50 hunder i minimum ett år. 
Deretter får de automatisk autorisasjon til også å dømme AK. De må dømme 
minimum 50 hunder i AK og ha vært autorisert dommer i minimum tre år før 
det kan søkes DK om elevstatus for EK. 
I tillegg skal det gjennomføres flere elevarbeider. 
 

11. Så noen spørsmål til slutt: 

• Vilt eller ikke vilt i finalene på Retrievermesterskapet? Forslag 2 

innebærer ikke vilt. 

• Tofarget (grønn/hvit) dummyer på B-prøver og WT – til markeringer 

(danskene åpner for det på WT med begrunnelsen at markeringene 

synes bedre med tofarget dummy) 

• Tillate dummylauncher på WT? 
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Som sagt så er dette i korte trekk forslag til endringer i regelverket. Kom gjerne med 
kommentarer til punktene rett i dette dokumentet. Ønsker dere å komme med 
kommentarer/nye forslag til øvrige punkt i regelverket, så angi disse med 
kapittelnummer og tittel. Spesifiser gjerne ny ordlyd. 
 
NB! Minner om høringsfristen som er 15.februar 2021. 
 
Høringssvarene vil offentliggjøres på hjemmesiden. 
 
Høringssvar sendes til Sentral jaktkomité på epost: sjk@retrieverklubben.no 
Skriv Høring Revisjon 02 i emnefeltet på mailen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hedvig Ihlen 
Leder, Sentral Jaktkomite 
 
-------------------------------------------------------- 
Innspill under fra medlem av avdeling Bergen og omegn: 
  
Hei.  
Jeg synest de aller fleste forslag er veldig gode og  i tillegg harmonerende med 
regelverket i andre grener og ikke minst det vi ser hos våre naboland. Jeg har to 
innspill som ikke har sin bakgrunn i at forslaget i seg selv er dårlig, men jeg har 
betenkeligheter med praktikken i forslagene. 1.krav til vann/ våtmark i Ak. Ofte 
arrangeres Ak/Ek prøver sammen. Av praktiske årsaker ofte i samme / nærliggende 
terreng. Jeg tror forslaget fort kan ekskludere en del prøveområder og at dette igjen 
vil medføre en dreining mot at prøver i større grad vil avhold i myr terreng/ våtmark. 
En konsekvens er at andre viktige egenskaper ikke kan avprøves.  Altså at vinningen 
går opp i spinningen   Retrievere er ikke bare avlet for jakt i våtmark, jakt / Walk Up 
/drive på jorder og nærliggende vegitasjon er en minst like utbredt jakt form. Duejakt, 
fasan, rapphøns, hare..... Forslag til endring. Hunden skal  avprøves i vann/ våtmark 
om prøve terreng tillater dette. 2. Endringer i utdannelse for dommere. At en 
nyutdannet dommer ikke skal kunne dømme Ek er fornuftig, men her har jeg også en 
praktisk betenkning. Blir en nyutdannet dommer invitert til å dømme Bk eller Ak om 
det er kun denne klassen vedkommende kan dømme? Veldig mange prøver har flere 
klasser og i tillegg er det gjerne dobbelt prøver der det er behov for forskjellige 
dommere som dømmer de forskjellige dager. Derfor kan det bli utfordrende å bli 
invitert, og med dette krevende å få dømt tilstrekkelig med hunder hunder innen 
rimelig tid. Min holdning er at om en nyutdannet dommer skal kunne utvikle seg, så 
må de få dømme / tilegne seg praktisk erfaring med en viss kontinuitet. Kanskje en 
føring for klubbene som medfører at nyutdannede dommere blir invitert til p dømme 
er en vei å gå   
 
Vennlig hilsen 
Trond Valdersnes 
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