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Tekst i høyre kolonne som er merket i grått er endret eller fjernet fra nåværende regelverk. 

Nåværende tekst Ny tekst Endret, fjernet eller lagt og begrunnelse 

 
Det er ingen formålsparagraf i nåværende 
regelverk. 

 
Jaktprøver har som formål å vurdere, bevare 
og utvikle retrieverens mentale og jaktlige 
egenskaper. 
 

 
Alternativt se på formålsparagrafen som var 
i tidligere reglement.  

   

1.3.3 Dommeroppgaver 
 
Dersom hunden utfører et utilfredsstillende 
arbeid, kan dommer avslutte avprøvingen. 
 

 
1.3.3 Dommeroppgaver 
 
Ingen endring. 

 
Vurdere om denne teksten også skal skrives 
inn eller refereres til under 
bedømmelsespunktene for de ulike 
prøveformene. 
 

   

4. REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE 
 
 

 
4. REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE 
 
Utgår. 

 
Jeg foreslår at kravet om godkjent 
kvalifiseringsprøve for start på B-prøve/WT 
fjernes og at kvalifiseringsprøven dermed 
utgår fra regelverket. Foreslår samtidig at 
NRK med utgangspunkt i regelverket for 
kvalifiseringsprøver utarbeider en uoffisiell 
«Apporteringsprøve for retrievere» med 
tilhørende diplom som kan brukes som et 
lavterskeltilbud i avdelingene, gjerne som 
avslutning på kurs og arrangementer. 
 

   



 

 

5. REGLER FOR B-PRØVE  

5.1 GENERELT 
 
B-prøve er en egenskapsbedømmelse. Prøven 
skal simulere småviltjakt hvor det felles flere 
vilt. Hunden skal kunne markere noe av viltet, 
mens andre skudd indikerer viltfall som 
hunden ikke kan markere.  
 
Under prøven skal hunden føres ukoblet. 
Hensikten er å bedømme hundens jaktlige 
egenskaper.  
 
Prøveterrenget skal utnyttes aktivt med 
naturlige forflytninger til nye situasjoner som 
under en pågående jakt, og i forhold til 
terrengets beskaffenhet.  
 
Apporteringstilfellene vil som en konsekvens 
av dette kunne variere fra hund til hund.  
 
Terreng og prøveopplegg skal tilpasses de 
ulike klassene.. Det skal benyttes hagle med 
løsammunisjon. 
 

 
5. REGLER FOR B-PRØVE  
 
5.1 GENERELT 
 
B-prøve er en egenskapsbedømmelse. Prøven 
skal simulere småviltjakt hvor det felles flere 
vilt. Hunden skal kunne markere noe av viltet, 
mens andre skudd indikerer viltfall som 
hunden ikke kan markere.  
 
Under prøven skal hunden føres ukoblet i alle 
klasser.  
 
Prøveterrenget skal utnyttes aktivt med 
naturlige forflytninger til nye situasjoner som 
under en pågående jakt, og i forhold til 
terrengets beskaffenhet. Apporteringstilfellene 
vil som en konsekvens av dette kunne variere 
fra hund til hund.  
 
Terreng og prøveopplegg skal tilpasses de ulike 
klassene. Det skal skytes før kast. 
 

 
1) «Hensikten er å bedømme hundens 

jaktlige egenskaper.» 
 
Begrunnelse: Samme innhold fremkommer 
tidligere i punktet. 
 
2) «Det skal benyttes hagle med 

løsammunisjon.».  
 

Begrunnelse: Kravet om bruk av hagle og 
løsammunisjon er en særnorsk regel som 
man ikke finner i andre nordiske eller 
europeiske regelverk.  
 
Eventuelle anbefalinger om skudd og våpen 
flyttes til prøvelederhåndboken. 
 
 

   

5.2 DELTAKELSE 
 
Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden være fylt 9 
måneder første prøvedag og ha bestått 
kvalifiseringsprøve (eventuelt tilsvarende 
kvalifiseringsprøver eller kvalifiseringskrav i 

 
5.2 DELTAKELSE 
 
Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden være fylt 9 
måneder første prøvedag.  

 
«og ha bestått kvalifiseringsprøve 
(eventuelt tilsvarende kvalifiseringsprøver 
eller kvalifiseringskrav i andre 
retrieverklubber tilknyttet FCI), eller være 
premiert på jaktprøve.» 



 

 

andre retrieverklubber tilknyttet FCI), eller 
være premiert på jaktprøve. 

 
Begrunnelse: Fjernes om 
kvalifiseringsprøven tas ut av reglementet. 
 

   

5.4.1 Begynnerklasse 
 
I denne klassen skal hundene prøves én og 
én. Terreng og vannarbeid skal tilpasses 
klassen.  
 
Prøven skal omfatte minst to apporteringer 
på svømmedypt vann, og det skal avfyres 
minst fire skudd.  
Forstyrrende skuddløsninger og «viltfall» 
under hundens arbeid skal ikke forekomme.  
 
I denne klassen benyttes standard 500g 
dummyer. 
 

 
5.4.1 Begynnerklasse 
 
I denne klassen kan hundene prøves i par 
under hele eller deler av prøver. 
 
Prøven skal omfatte minst to apporteringer på 
svømmedypt vann, og det skal avfyres minst 
fire skudd.  
 
I denne klassen benyttes standard 500g 
dummyer. 
 

 
1) «I denne klassen skal hundene prøves 

én og én.» 
 
Begrunnelse: I alle europeiske land utenfor 
Norden forventes det at hundene i denne 
klassen (dvs. på dette nivået) avprøves i par 
og uten kobbel. Hundetoleranse og 
stressmestring er viktige egenskaper for 
apporterende hunder, og som må avprøves 
i alle klasser. Hundeførere trener på det 
regelverket som dommerne dømmer etter, 
og som ved innføring av ukoblet hund vil 
også dette bli en naturlig del av 
jaktprøvene.  
 
2) «Terreng og vannarbeid skal tilpasses 

klassen.» og «Forstyrrende 
skuddløsninger og «viltfall» under 
hundens arbeid skal ikke forekomme.»  

 
Begrunnelse: Hundene skal avprøves med 
apporteringene med en vanskelighetsgrad 
som er tilpasset klassen. Dette står tydelig 
beskrevet i punkt 5.1. 
 

   

5.4.2 Åpenklasse  
 
5.4.2 Åpenklasse  

 
 



 

 

 
I denne klassen skal hundetoleranse 
bedømmes. Dette gjøres ved at det er 
minimum to hunder til bedømming, og 
maksimum fire hunder til gjennomføring. Om 
nødvendig kan man benytte makkerhund 
som ikke er under bedømmelse. I deler av 
prøven kan hundene arbeide samtidig, men 
ikke i samme område. 
 
Prøveterrenget skal kunne omfatte naturlige 
hindringer med vanskeligere tilgjengelighet, 
som i et vanlig jaktterreng. Prøveopplegget 
skal være variert, og det skal inneholde 
forflytninger til nye situasjoner og oppgaver. 
Apportering skal så langt det lar seg gjøre 
også gis i våtmark/vann. I denne klassen skal 
vilt benyttes i henhold til viltlisten, pkt. 2.4. 
Det skal avfyres minst åtte skudd i hvert par. I 
denne klassen skal hundene normalt ha 
forstyrrende skudd og viltfall, flere 
markeringer, dirigeringer og søk. 
 

 
I denne klassen skal hundene prøves hundene 
med minimum to hunder i linjen til samtidig 
bedømmelse. Om nødvendig kan man benytte 
makkerhund som ikke er under bedømmelse.  
 
Hunder som skal inn til bedømmelse kan etter 
dommerens anvisninger følge bak linjen i 
passivitet og i kobbel under hele prøven. 
 
I deler av prøven kan hundene arbeide 
samtidig, men ikke i samme område. 
 
Apportering skal så langt det lar seg gjøre også 
gis i våtmark/vann.  
 
Det skal avfyres minst åtte skudd i hvert par.  
 
I denne klassen skal vilt benyttes i henhold til 
viltlisten, pkt. 2.4.  
 

 
1) «I denne klassen skal hundetoleranse 

bedømmes. Dette gjøres ved at det er 
minimum to hunder til bedømming, og 
maksimum fire hunder til 
gjennomføring. Om nødvendig kan man 
benytte makkerhund som ikke er under 
bedømmelse.» 

 
Begrunnelse: Teksten er omarbeidet og 
kravet om maksimalt to hunder under 
bedømmelse og to hunder i passivitet er 
fjernet.  Det er ingen land i Norden eller 
resten av Europa som har tilsvarende 
maksimum begrensning i antall hunder til 
bedømming på dette nivået, verken på FT 
eller WT.  
 
Norske B-prøver har på langt nær det 
samme «trykket» som Novice A-prøver 
(inkludert Åben A i Danmark). Det er derfor 
ingen grunn at det skal være norske 
særregler for antall hunder i kobbel i 
passivitet bak de hundene som er på linjen. 
Det er opp til dommer å plassere hunder i 
passivitet på en avstand som er naturlig i 
forhold til prøven og trykket. 
 
Under 6.4.1 Gjennomføring (WT Mock Trial) 
er det ingen begrensning for hvor mange AK 
hunder som er «med i prøvesituasjonen» i 
passivitet, kun anbefalinger om hvor mange 
som skal sitte med i linjen under «drevet». 
Reglementet for de to prøveformene må 



 

 

harmoniseres.  
 
2) «Prøveterrenget skal kunne omfatte 

naturlige hindringer med vanskeligere 
tilgjengelighet, som i et vanlig 
jaktterreng. Prøveopplegget skal være 
variert, og det skal inneholde 
forflytninger til nye situasjoner og 
oppgaver.» og «I denne klassen skal 
hundene normalt ha forstyrrende skudd 
og viltfall, flere markeringer, 
dirigeringer og søk.» 
 

Begrunnelse: Hundene skal avprøves med 
apporteringene med en vanskelighetsgrad 
som er tilpasset klassen. Dette står tydelig 
beskrevet i punkt 5.1 
 

   

5.4.3.Eliteklasse  
 
Under hele prøven skal det være minst to 
hunder kvalifisert for eliteklassen i 
arbeid/passivitet samtidig. En eller flere 
hunder kan være makkerhunder som ikke er 
under bedømmelse og hundene skal kunne 
arbeide samtidig og i samme område. 
 
Prøveterrenget skal kunne omfatte 
varierende og naturlige hindringer som i et 
større jaktterreng. Apportering skal så langt 
det lar seg gjøre også gis i våtmark/vann.  
 

 
5.4.3.Eliteklasse  
 
Under hele prøven skal det være minst to 
hunder i arbeid/passivitet samtidig. En eller 
flere hunder på tilsvarende nivå, som ikke er 
under bedømmelse, kan være makkerhunder. 
 
I deler av prøven kan hundene arbeide 
samtidig, men ikke i samme område. 
 
Apportering skal så langt det lar seg gjøre også 
gis i våtmark/vann. 
 

 
1) «Under hele prøven skal det være minst 

to hunder kvalifisert for eliteklassen i 
arbeid/passivitet samtidig.» 

 
Begrunnelse: Kravet kan medføre 
problemer for mindre avdelinger med et 
begrenset utvalg av kvalifiserte elitehunder.  

 
2) «…og hundene skal kunne arbeide 

samtidig og i samme område.» 
 

Begrunnelse: Endringen tilsvarer 
reglementet for AK og er tilstrekkelig for å 
avprøve hundetoleranse. 



 

 

Prøveopplegget bør omfatte «høyt trykk» 
gjennom et betydelig antall skudd og 
«viltfall», forflytninger og variasjon i terreng 
og jaktlige situasjoner. Toleranse ved 
forstyrrende skudd og «viltfall» bør prøves 
flere ganger under hundens arbeid. Hundene 
skal prøves både i apporteringer under 
pågående jakt med skytter(e) og i søk.  
 
I denne klassen benyttes standard 500g 
dummyer. 
 

I denne klassen benyttes standard 500g 
dummyer. 
 

 
3) «Prøveterrenget skal kunne omfatte 

varierende og naturlige hindringer som i 
et større jaktterreng.  
 
Prøveopplegget bør omfatte «høyt 
trykk» gjennom et betydelig antall 
skudd og «viltfall», forflytninger og 
variasjon i terreng og jaktlige 
situasjoner. Toleranse ved forstyrrende 
skudd og «viltfall» bør prøves flere 
ganger under hundens arbeid.» 

 
Begrunnelse: Hundene skal avprøves med 
apporteringene med en vanskelighetsgrad 
som er tilpasset klassen. Dette står tydelig 
beskrevet i punkt 5.1 
 
4) «Hundene skal prøves både i 

apporteringer under pågående jakt med 
skytter(e) og i søk.» 
 

Begrunnelse: Mange forstår søk som våre 
tradisjonelle søk, og den type søke er en 
etterlevning fra når jaktprøvereglene ble 
laget tidlig på 70-tallet etter inspirasjon fra 
kontinentale apporteringsprøver for 
stående fuglehunder (Vorsteher-prøver).  
 
Alle dommere ønsker å se at hundene 
utføre en form for søksarbeid, både på B-
prøver og WT, men da for eksempel at 
hunden kan sendes til et avgrenset område 
for å utrede dette, en minnesmarkering 



 

 

som hentes senere i prøven eller til og med 
under markeringsarbeidet. Slik ordlyden er 
nå så er det et «skal» krav om søk i EK og et 
«bør» krav i AK, og ingen spesifikke krav om 
søk i BK.    
 

   

5.5.1 Generelt  
 
Ved fastsettelse av premie skal dommeren 
vektlegge et helhetsinntrykk av ekvipasjens 
arbeid, særlig hundens effektivitet og 
kapasitet som apportør i ulike situasjoner, 
dens samarbeidsvilje og konsentrasjon om 
oppgaven, og derved om hunden er til reell 
nytte for jakten.  
 
I Begynnerklassen skal hundens generelle 
arbeidsvilje, spontanitet i apportering og 
samarbeidsvilje vektlegges. Mangelfull 
lydighet skal ikke bedømmes for hardt. I  
 
Åpenklasse stilles strengere krav til lydighet, 
ro og konsentrasjon ved fot og på post. I  
 
Eliteklassen stilles store krav til lydighet, 
kvalitet og effektivitet i alle prøvens deler. 
 

 
5.5.1 Generelt  
 
Ved fastsettelse av premie skal dommeren 
vektlegge et helhetsinntrykk av hundens 
jaktlige egenskaper og ekvipasjens arbeid i 
forhold til klassen.  
 
Det legges særlig vekt på hundens effektivitet 
og kapasitet som apportør i ulike situasjoner, 
dens samarbeidsvilje og konsentrasjon om 
oppgaven.  

 
«Ved fastsettelse av premie skal dommeren 
vektlegge et helhetsinntrykk av ekvipasjens 
arbeid, særlig hundens effektivitet og 
kapasitet som apportør i ulike situasjoner, 
dens samarbeidsvilje og konsentrasjon om 
oppgaven, og derved om hunden er til reell 
nytte for jakten.  
 
I Begynnerklassen skal hundens generelle 
arbeidsvilje, spontanitet i apportering og 
samarbeidsvilje vektlegges. Mangelfull 
lydighet skal ikke bedømmes for hardt. I  
 
Åpenklasse stilles strengere krav til lydighet, 
ro og konsentrasjon ved fot og på post. I  
 
Eliteklassen stilles store krav til lydighet, 
kvalitet og effektivitet i alle prøvens deler.»  
 
Begrunnelse: Ved å forenkle dette punktet 
vil det komme enda klarere frem at B-
prøver er en egenskaps- og 
helhetsbedømmelse, og at hunden 
vurderes i henhold til klassen.  
 

   



 

 

5.5.2 Bedømmelse 
 

 
5.5.2 Bedømmelse 
 

 
Se vedlagt «Tabell sammenligning FCI og 
norske regelverk» over hvilke egenskaper 
som skal vektlegges, grove feil og 
diskvalifiserende feil. Det må foretas en 
harmonisering slik at deltagerne kjenner 
igjen dommerens bedømmelsen av hunden 
i de ulike prøveformene.  
  

   

5.5.3 Premiering  
 
På B-prøver benyttes kvalitetsbedømming 
der hundene tildeles 1., 2., 3 eller 0 premie.  
 
For 1. premie må hunden ha gjort et 
overbevisende arbeid og ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende eller grove feil.  
 
For 2. premie må hunden ha gjort godt arbeid 
og ikke ha gjort noen diskvalifiserende feil og 
høyst en grov feil.  
 
For 3. premie må hunden ha gjort 
tilfredsstillende arbeid og ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende feil.  
 
Det skal skrives fullstendig kritikkskjema i BK 
og AK. I EK gis bare en sammenfattende 
skriftlig kritikk med angivelse av premiegrad. 
 

 
5.5.3 Premiering  
 
På B-prøver benyttes kvalitetsbedømming der 
hundene tildeles 1., 2., 3 eller 0 premie.  
 
For 1. premie må hunden ha gjort et 
overbevisende arbeid og ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende eller grove feil.  
 
For 2. premie må hunden ha gjort godt arbeid 
og ikke ha gjort noen diskvalifiserende feil og 
høyst en grov feil.  
 
For 3. premie må hunden ha gjort 
tilfredsstillende arbeid og ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende feil.  
 
De gis en sammenfattende skriftlig kritikk med 
angivelse av premiegrad i alle klasser. 
 

 
«Det skal skrives fullstendig kritikkskjema i 
BK og AK. I EK gis bare en sammenfattende 
skriftlig kritikk med angivelse av 
premiegrad.» 
 
Begrunnelse: Utfyllende kritikk gir ingen 
merverdi i forhold til avlsarbeid eller for 
deltageren. Dommer skal begrunne 
premiegraden under sammenfattende 
kritikk slik at det tydelig fremkommer hvilke 
egenskaper og eventuelle feil eller brister 
som er vektlagt i bedømmelsen. 
Sammenfattende kritikk vil etter endring 
være tilsvarende skriftlige kritikker som blir 
gitt på utstillinger.  

   

   



 

 

6. REGLER FOR WORKING TEST (WT)  
 

 
6. REGLER FOR WORKING TEST (WT)  
 

   

6.2.DELTAKELSE  
 
Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden være fylt 9 
måneder første prøvedag og ha bestått 
kvalifiseringsprøve (eventuelt tilsvarende 
kvalifiseringsprøver eller kvalifiseringskrav i 
andre retrieverklubber tilknyttet FCI), eller 
være premiert på jaktprøve. 
 

 
6.2.DELTAKELSE  
 
Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden være fylt 9 
måneder første prøvedag. 
 

 
«og ha bestått kvalifiseringsprøve 
(eventuelt tilsvarende kvalifiseringsprøver 
eller kvalifiseringskrav i andre 
retrieverklubber tilknyttet FCI), eller være 
premiert på jaktprøve.» 
 
Begrunnelse: Fjernes om 
kvalifiseringsprøven tas ut av reglementet. 
 

   

6.4.1 Gjennomføring  
 
Konkurransen gjennomføres med minimum 
fem poster med økende vanskelighetsgrad 
for de ulike klassene. 
 
Det skal benyttes standard grønne 500 grams 
dummyer. Det skal skytes før kast. Det skal 
benyttes hagle med løsammunisjon.  
 
Hundene bedømmes enkeltvis i alle klasser, 
med unntak for WT lag og WT Mock trials. 
 
Ved WT lag skal oppgavene på postene styres 
slik at den individuelle delen av konkurransen 
blir så rettferdig som mulig. WT Mock Trial 
arrangeres som Walk-Up og små drivjakter. 

 
6.4.1 Gjennomføring  
 
Konkurransen gjennomføres med minimum 
fem poster med økende vanskelighetsgrad for 
de ulike klassene. 
 
Det skal benyttes standard grønne 500 grams 
dummyer.   
 
Det skal skytes før kast. Om mulig anbefales 
det bruk av hagle fremfor startpistol. Avstand 
mellom skytter og apport skal ikke overstige ca. 
35 meter. Apporteringsavstanden skal ikke 
overstige 150 meter. 
 
Minst en av postene på en Working Test skal 
inneholde ett områdesøk. Det bør også 

 
1) «Det skal benyttes hagle med 

løsammunisjon.» 
 

Begrunnelse: Særnorsk regel som må 
endres for å harmonisere med FCI sitt 
regelverk for WT. Der anbefales det hagle, 
men det er ikke et krav. Det er også regulert 
hvilken avstand det skal være mellom 
apport og skytter og apporteringsavstand. 
Det er en «skal-regel» at en WT skal 
inneholde områdesøk og vannarbeid. 
Derfor er det innarbeidet en «bør-regel» for 
vann, slik at det ikke begrenser arrangør i 
for stor grad, og «skal» for områdesøk. FCI 
sitt regelverk er tatt inn som nasjonalt 
regelverk også i Sverige og Finland, samt i 
alle andre FCI land utenom Danmark.  
 



 

 

Deltagerne kan ikke forvente å få like 
oppgaver på en WT Mock Trial.  
 
WT Mock Trial kan arrangeres for Åpenklasse 
og Eliteklasse. Hundene prøves i Walk-Up- og 
drivjaktsituasjoner. Ved Walk-Up har 
dommeren 2 hunder i linjen og ved drev 
maksimalt 6 hunder i linjen - optimalt 4 
hunder, men dette kan fravikes avhengig av 
klasse og andre praktiske forhold.  
 
Grunnomgangen tilrettelegges slik:  
• 1. runde: to apporteringer pr. hund.  
• 2. runde: en apportering pr. hund.  
• eller to eller tre runder med én apportering 
pr. hund.  
 
De påfølgende omgangene:  
• En eller to apporteringer pr. hund.  
 
Hunder som får 10 poeng eller mindre på en 
av apportene i en av omgangene må forlate 
konkurransen. For å få bestått WT Mock Trial 
må hunden ha hatt minimum 5 
apporteringsoppgaver. Alle apportene må 
være mellom 11 og 20 poeng og med 
minimum 60% av mulige poeng. Hundene 
premieres ellers som nevnt tidligere i dette 
reglementet.  
 
NRKs Hovedstyre kan gjøre unntak for Norsk 
Retrievermesterskap i jakt. 
 

tilrettelegges for vannarbeid og en post med 
fotgående/walkup. 
 
 
Ved WT lag skal oppgavene på postene styres 
slik at den individuelle delen av konkurransen 
blir så rettferdig som mulig.  
 
WT Mock Trial arrangeres som Walk-Up og små 
drivjakter. Deltagerne kan ikke forvente å få 
like oppgaver på en WT Mock Trial.  
 
WT Mock Trial kan arrangeres for Åpenklasse 
og Eliteklasse. Hundene prøves i Walk-Up- og 
drivjaktsituasjoner.  
 
Ved Walk-Up har dommeren to hunder i linjen 
og ved drev maksimalt seks hunder i linjen - 
optimalt fire hunder, men dette kan fravikes 
avhengig av klasse og andre praktiske forhold.  
 
NRKs Hovedstyre kan gjøre unntak for Norsk 
Retrievermesterskap i jakt. 
 

2) «Hundene bedømmes enkeltvis i alle 
klasser, med unntak for WT lag og WT 
Mock trials.» 

 
Begrunnelse: Særnorske regel som må 
endres for å harmonisere med FCI sitt 
regelverk for WT. 
 
 
3) «Grunnomgangen tilrettelegges slik:  
• 1. runde: to apporteringer pr. hund.  
• 2. runde: en apportering pr. hund.  
• eller to eller tre runder med én 
apportering pr. hund.  
 
De påfølgende omgangene:  
• En eller to apporteringer pr. hund.» 
 
Begrunnelse: Forenkling av regelverk. Det 
som er av arrangementsteknisk art bør inn i 
prøvelederhåndboken.  
 
4) «Hunder som får 10 poeng eller mindre 

på en av apportene i en av omgangene 
må forlate konkurransen. For å få 
bestått WT Mock Trial må hunden ha 
hatt minimum 5 apporteringsoppgaver. 
Alle apportene må være mellom 11 og 
20 poeng og med minimum 60% av 
mulige poeng. Hundene premieres ellers 
som nevnt tidligere i dette 
reglementet.» 

 



 

 

Begrunnelse: Mock trial er i punkt 6.1 
beskrevet som en simulert A-prøve på 
dummies med minst fem 
apporteringsoppgaver. Da er det også 
naturlig at den dømmes som en A-prøve 
med bokstavsystem (A, B, MF, osv.) og ikke 
med poeng som for individuell WT. Eneste 
forskjellen i bedømmelse av en Mock-WT 
og en A-prøve er at det gis en 
kvalitetsbedømmelse på A-prøver, samt at 
man kan få en premiegrad med færre enn 
fem apporter. Hundene som gjennomfører 
alle poster på en Mock-WT vil rangeres av 
dommerne i henhold til kvaliteten på 
arbeidet.  
 
NB! Når det gjelder WT-Lag så bør det 
presiseres om denne skal arrangeres 
tilsvarende IWT der hele laget inne samtidig 
med ulike apporter for hundene, eller 
Skinners World Cup hvor alle hundene får 
like oppgaver og er inne til bedømmelse 
enkeltvis på samme oppgave (unntatt ved 
walkup som normalt er med to og to 
hunder fra samme lag med tilsvarende 
oppgaver). 
 

   

6.4.2 Bedømmelse  
 
WT bedømmes ved hjelp av en poengskala 
med 0 – 20 poeng på hver av postene. Er det 
flere apporter på samme post vurderes den 

 
6.4.2 Bedømmelse  
 
Individuell og Lag-WT bedømmes ved hjelp av 
en poengskala med 0 – 20 poeng på hver av 
postene. Er det flere apporter på samme post 

 
«WT bedømmes ved hjelp av en poengskala 
med 0 – 20 poeng på hver av postene. Er 
det flere apporter på samme post vurderes 
den samlede prestasjonen for alle apporter i 
forhold til poengskalaen. Bringes ikke alle 



 

 

samlede prestasjonen for alle apporter i 
forhold til poengskalaen. Bringes ikke alle 
apportene inn på en post gir dette 0 poeng.  
 
Hunden skal holdes i bånd når den kommer 
til start på hver post. Bedømmelsen starter 
når fører har fått beskjed om å kople hunden 
løs, og avsluttes når hunden igjen er i bånd. 

vurderes den samlede prestasjonen for alle 
apporter i forhold til poengskalaen. Bringes 
ikke alle apportene inn på en post gir dette 0 
poeng.  
 
WT Mock trial dømmes etter bokstavsystem. 
Hunder som får en grov feil på en av apportene 
må forlate konkurransen.  
 
Hunden skal holdes i bånd når den kommer til 
start på hver post. Bedømmelsen starter når 
fører har fått beskjed om å kople hunden løs, 
og avsluttes når hunden igjen er i bånd. 
 

apportene inn på en post gir dette 0 
poeng.» 
 
Begrunnelse: Endret i henhold til endring 
fra poeng til bokstavbedømming i 6.4.1 
med nødvendige presiseringer. 
 
Se vedlagt «Tabell sammenligning FCI og 
norske regelverk» over hvilke egenskaper 
som skal vektlegges, grove feil og 
diskvalifiserende feil. Det må foretas en 
harmonisering slik at deltagerne kjenner 
igjen dommerens bedømmelsen av hunden 
i de ulike prøveformene. 
 
 
 

   

6.4.3 Plassering og premiering 
 
Hunder som har fått poeng på alle poster og 
oppnådd minimum 50% i Begynnerklassen og 
minst 60% i Åpen- og Eliteklassen av mulig 
oppnåelige poeng, får registrert «bestått 
WT» for den aktuelle klassen. Hunder som 
har 0 på en post, og/eller ikke oppnådd 
tilstrekkelig prosent av mulige oppnåelige 
poeng, får registrert «ikke bestått». Hunder 
som blir diskvalifisert på en post, får 
registrert «DISK» som endelig resultat.  
 

 
6.4.3 Plassering og premiering 
 
Individuell WT og Lag-WT 
Hunder som har fått poeng på alle poster og 
oppnådd minimum 50 % i Begynnerklassen og 
minst 65 % i Åpen- og Eliteklassen av mulig 
oppnåelige poeng, får registrert «bestått WT» 
for den aktuelle klassen. Hunder som har 0 på 
en post, og/eller ikke oppnådd tilstrekkelig 
prosent av mulige oppnåelige poeng, får 
registrert «ikke bestått». Hunder som blir 
diskvalifisert på en post, får registrert «DISK» 
som endelig resultat.  
 

 
 
 
1) «Hunden som vinner Eliteklassen og 

oppnår minst 85 % av mulige poeng på 
prøven kan tildeles Certifikat dersom 
det har deltatt minst seks ekvipasjer i 
klassen.»  
 

Begrunnelse: Økningen fra 70 % (snitt på 14 
poeng per post) til 85 % (snitt på 17 poeng 
per post) for å få Certifikat er lavere enn 
andre FCI land, men mer i tråd med hvilken 
kvalitet som forventes av vinnende hund 
enn dagens regelverk. Eksempel på dette er 
tyske WT-er hvor kravet for «Good» er 



 

 

I konkurransen skal de fem beste hundene i 
hver klasse plasseres og premieres, såfremt 
de har oppnådd bestått.  
 
Ved poenglikhet i Eliteklassen på de 3 første 
plassene gjennomføres «run off» (en ekstra 
apport/oppgave som ikke påvirker oppnådd 
poengsum), for å rangere nr. 1, 2 og 3. 
Forøvrig ved poenglikhet gis det fortrinn til 
den hunden med høyeste poengsum på en 
post. Hunden som vinner Eliteklassen og 
oppnår minst 70 % av mulige poeng på 
prøven kan tildeles Certifikat dersom det har 
deltatt minst 10 ekvipasjer i klassen. 
 

I konkurransen skal de fem beste hundene i 
hver klasse plasseres og premieres, såfremt de 
har oppnådd bestått.  
 
Ved poenglikhet i Eliteklassen på de fem første 
plassene gjennomføres «run off» (en ekstra 
apport/oppgave som ikke påvirker oppnådd 
poengsum), for å rangere hundene. Forøvrig 
ved poenglikhet gis det fortrinn til den hunden 
med høyeste poengsum på en post. Hunden 
som vinner Eliteklassen og oppnår minst 85 % 
av mulige poeng på prøven kan tildeles 
Certifikat dersom det har deltatt minst seks 
ekvipasjer i klassen. 
 
Mock Trial WT 
For å få bestått WT på en Mock Trial må 
hunden ha hatt minimum fem 
apporteringsoppgaver. Cert tildeles vinnende 
hund om den har maksimalt en A- på en av 
apportene. 
 
Hunder som har 0 på en post, og/eller ikke har 
gjennomført alle poster, får registrert «ikke 
bestått». Hunder som blir diskvalifisert på en 
post, får registrert «DISK» som endelig resultat.  
 
I konkurransen skal de fem beste hundene i 
hver klasse plasseres og premieres, såfremt de 
har oppnådd bestått.  
 
Ved behov kan dommerne gjennomføre en 
«run off» (en ekstra apport/oppgave som ikke 

mellom 65 og 80 % og kravet for 
«Excellent» er over 91 %.  
 
Siden det kan tildeles Cert på en A-prøve 
med minimum seks deltagende hunder, så 
er det en naturlig konsekvens at samme 
krav stilles i WT.  
 
  



 

 

påvirker oppnådd poengsum), for å rangere 
plasserte hunder i eliteklassen. 
 
 

   

8. REGLER FOR A-PRØVE 
 

  

   

8.3.2 Grove og diskvalifiserende feil 
 

  
Se vedlagt «Tabell sammenligning FCI og 
norske regelverk» over hvilke egenskaper 
som skal vektlegges, grove feil og 
diskvalifiserende feil. Det må foretas en 
harmonisering slik at deltagerne kjenner 
igjen dommerens bedømmelsen av hunden 
i de ulike prøveformene. 
 

   

8.3.3 Premiering  
 
På A-prøver benyttes kvalitetsbedømming 
der hundene tildeles 1., 2., 3. NC, KIB eller 0 
premie.  
• For 1. premie må hunden ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende eller grove feil.  
• For 2. premie må hunden ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende feil og høyst en grov feil.  
• For 3. premie må hunden ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende feil  
• NC (Non Classified) tildeles hunder som er 
slått ut på grunn av en grov feil på en av de 
tre første apportene. 

 
8.3.3 Premiering  
 
På A-prøver benyttes kvalitetsbedømming der 
hundene tildeles 1., 2., 3. NC, KIB eller 0 
premie.  
• For 1. premie må hunden ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende eller grove feil.  
• For 2. premie må hunden ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende feil og høyst en grov feil.  
• For 3. premie må hunden ikke ha gjort noen 
diskvalifiserende feil  
• NC (Non Classified) tildeles hunder som er 
slått ut på grunn av en grov feil på en av de tre 
første apportene. 

 
«De fire beste hundene med 1.premie 
rangeres som 1., 2., 3. og 4. vinner. Hund 
som er tildelt 1. premie og som ikke allerede 
er norsk A-prøve champion, kan tildeles 
Certifikat.  
 
Øvrige hunder med 1.premie kan tildeles CK. 
Det kan kun deles ut ett Certifikat på en 
prøve.» 
 
Bakgrunn: Nåværende premieringssystem 
er basert på dansk regelverk og dette 
avviker fra FCI sitt regelverk. For å kunne 
tildele både nasjonalt Cert og CACIT på 



 

 

• KIB (kan ikke bedømmes) tildeles om det 
ikke felles tilstrekkelig antall vilt for å kunne 
bedømme hunden, eller om hunden må 
avbryte prøven pga. skade.  
 
De fire beste hundene med 1.premie 
rangeres som 1., 2., 3. og 4. vinner. Hund som 
er tildelt 1. premie og som ikke allerede er 
norsk A-prøve champion, kan tildeles 
Certifikat.  
 
Øvrige hunder med 1.premie kan tildeles CK. 
Det kan kun deles ut ett Certifikat på en 
prøve.  
Minst fem apporteringer skal ligge til grunn 
for tildeling av Certifikat/CK.  

• KIB (kan ikke bedømmes) tildeles om det ikke 
felles tilstrekkelig antall vilt for å kunne 
bedømme hunden, eller om hunden må 
avbryte prøven pga. skade.  
 
De fem beste hundene med 1.premie rangeres 
som 1., 2., 3. 4. og 5. vinner. Hund som er 
oppnådd 1. premie tildeles Certifikat og 
2.vinner tildeles CK. 
 
Minst fem apporteringer skal ligge til grunn for 
tildeling av Certifikat/CK.  

samme prøve må det norske regelverket 
samsvare så nær som mulig, og spesielt 
under dette punktet. Rangering av fem 
hunder tilsvarer også WT regelverket.  
 
 

   

10. NASJONALE MESTERSKAP I JAKT 
 

  
Til diskusjon: 
 
Slik det står i regelverket i dag er det to 
offisielle WT-er, en lørdag og en søndag. 
Det skal kåres en vinner av offisiell WT 
lørdag med eventuelt Cert, og en vinner 
den offisielle WT-en på søndag med 
eventuelt Cert og NRMJ´xx tittel.  
 
Lørdagens WT er uproblematisk i og med at 
den avholdes i henhold til regelverket for 
WT, slik det er beskrevet i punkt 6.  
 
Da er vi over på søndagens offisielle WT.   
Siden det er en egen offisiell prøve, skal da 
hundene få med poengene fra prøven 



 

 

dagen før eller skal alle starte på null som 
en ren finale? Er dette rettferdig? 
 
Skal prøven arrangeres i henhold til 
regelverket for WT (uten at NRK HS trenger 
å gjøre unntak), så må det gjøres to 
regelverksendringer i punkt 6.  
 
Vi må ta bort at hundene skal prøves 
enkeltvis (dette er foreslått), samt åpne for 
vilt også på offisiell WT. Alternativ fjerne vilt 
fra mesterskapet. Er det nødvendig å teste 
hundene på vilt på en WT? 
 
De kvalifiserte hundene bør vel også 
avprøves på minimum fem poster siden det 
utdeles Cert til vinnende hund?  
 
Bør ikke alle kvalifiserte hunder få delta på 
alle poster om de ikke får 0 eller 
diskvalifiserer seg på noen av postene?  
 
Utdeling av Cert og tittel bør være i henhold 
til punkt 6.4.3.  
 
For å skape spenning kan for eksempel 
startrekkefølgene på hver post være at 
laveste rangerte starter først. Da kan 
tilskuerne følge rangeringen gjennom 
postene. 
 
Det står i regelverket at 
Unghundmesterskapets semifinaler og 
finaler kan bestå av enkle eller doble 



 

 

markeringer. Det er ingenting i regelverket 
for WT som begrenser hvilke oppgaver som 
hundene om vanskelighetsgraden er i 
forhold til forventningene til klassen.  
 

   

 

12. UTDANNINGSREGLER 

  
Til diskusjon: 
 
Har kravene for opptak til 
dommerutdannelsen blitt senket i løpet av 
de siste årene? Hvis ja, bør vi endre/høyne 
kravene? Hvilke krav stiller andre land til 
opptak, da spesielt i forhold til resultater 
med egen hund/hunder? 
 
En viktig kompetanse for å dømme er at 
man er aktiv som trener og han man fører 
hund på jaktprøver. Hvorfor er det ikke krav 
om at man må ha trent/ført hund for å 
opprettholde autorisasjonen?  
 
Videreutdanning A-prøver 
CACIT prøver er å regne som 
retrieververdens svar på Champions League 
og har derfor den høyeste prestisjen i 
Europa. Det kommer ofte deltagerne og 
dommere fra andre FCI land enn Norden, 
noe som betyr at man som dommer må 
beherske å dømme sammen med 
engelskspråklige dommerkollegaer og 
gjennomføre all bedømming er på engelsk. 
Er dette tatt høyde for i uttak av kandidater 
og i utdannelsen?  



 

 

 

  

 
Det er klare forventninger fra arrangører og 
FCI til dommerens erfaring og kompetanse 
for å stå oppført på FCIs dommerliste. Dette 
er den mest krevende prøveformen å 
dømme og det settes det meget høye krav 
til kompetanse når man skal dømme 
internasjonale prøver i utlandet. Kan det 
være en tanke at man deler opp i dommere 
som kan dømme nasjonale prøver og 
internasjonale slik de har gjort på den 
svenske dommerlisten? 
 
Er minimumskravene for opptak satt for 
lavt i forhold til hvor krevende det er å 
dømme A-prøver/CACIT, og bør de justeres 
slik at det er de mest erfarne 
jaktprøvedommerne som gis denne 
videreutdanning? 
  
Gjelder samme krav om å ha dømt de siste 
tre årene for å inneha denne 
tilleggsautorisasjonen? 
 
 

   



 

 

FCI CACIT FT Norsk A-prøve FCI Working Test Norsk WT Norsk B-prøve 

     

  Credit points <Vektlagte egenskaper> <Vektlagte egenskaper> 

   
1. Control  
2. Delivery 
3. Drive 
4. Natural marking 
5. Nose 
6. Quiet handling 
7. Speed in gathering 

retrieve 
8. Style 

 
1. Kontroll 
2. Avlevering 
3. Arbeidsglede 
4. Naturlig 

markerings- og 
vilt  
finneregenskaper 

5. Nesebruk 
6. Diskret føring 
7. Rask innlevering 
8. Stil og fart 

 
1.  
2. Avlevering 
3. Arbeidsglede 
4. Gode 

markeringsegenskaper 
5. Nesebruk 
6. Diskret føring 
7.  
8. Stil og fart 
9. Fine myke grep 
10. God samarbeidsvilje 
11. Godt initiativ 
12. Stor viltfinnerevne 
 
Førerinnsatsen skal kun 
ses på som en nødvendig 
støtte til disse egenskaper 

Major Faults Grove feil Major Faults Grove feil Grove feil 

 
1. Being over-dependent 

on the handler 
2. Noisy handling 
3. Being restless and 

asking the handler's 
attention at the post 

4. Bad marking and/or 
bad memory of the 
fall 

5. Bad heeling 
6. Sloppy retrieving 

 
1. Uselvstendighet  
2. Høylytt 

handling/føring 
3. Urolig og krever 

førers 
oppmerksomhet 

4. Dårlig markering 
5. Dårlig fotgåing 
6. Gjentatte dårlige 

avleveringer/dårlige 
apportgrep 

 
1. Bad control and/or 

disturbing the ground 
unnecessarily 

2. Bad heeling 
3. Bad marking and/or 

bad memory of the 
fall 

4. Being over-dependent 
on the handler 

5. Being restless and 

 
1. Ulydighet og/eller 

unødig forstyrrelse av 
terreng 

2. Dårlig fotgåing 
3. Dårlig markering 
4. Uselvstendighet  
5. Urolig og krever førers 

oppmerksomhet 
6. Høylytt 

handling/føring 

 
1. Ulydighet og/eller 

unødig forstyrrelse av 
terreng 

2. Dårlig fotgåing 
3. Dårlig markering 
4. Uselvstendighet 
5. Urolig og krever førers 

oppmerksomhet 
6. Høylytt 

handling/føring 



 

 

7. Working slowly 
and/or without much 
initiative 

8. Eye-wipe 
9. First dog down 

7. Langsomt arbeid 
og/eller manglende 
initiativ 

8. Eye-wipe 
9. First dog down 
10. Ulydighet og/eller 

unødig forstyrrelse av 
terreng 
 

asking the handler's 
attention at the post 

6. Noisy handling 
7. Sloppy retrieving 
8. Working slowly 

and/or without much 
initiative 

7. Dårlige 
avleveringer/dårlige 
apportgrep 

8. Langsomt arbeid 
og/eller manglende 
initiativ 

7. Dårlige 
avleveringer/dårlige 
apportgrep 

8. Langsomt arbeid 
og/eller manglende 
initiativ 

9. Piping 
 

Eliminating faults Diskvalifiserende feil Faults which lead to zero  Feil som gir 0 poeng Diskvalifiserende feil 

 
1. Switching game 
2. Physical contact with 

the dog 
3. Aggressive behavior 
4. Hard mouth 
5. Whining or barking 
6. Gunshyness 
7. Running in (the dog 

leaves the post 
without permission) 

8. Out of control 
9. Chasing unshot game 

or hunting with game 
in the mouth 

10. refusing to enter 
water 

11. Refusing to retrieve 
found game 

 
1. Bytter vilt 
2. Fysisk korreksjon 

og/eller irettesettelse 
av hunden 

3. Aggressivitet 
4. Hard munn 
5. Bjeffing og/eller 

piping 
6. Skuddredsel 
7. Knalling (om hunden 

uten tillatelse forlater 
sin plass i den hensikt 
å apportere) 

8. Ute av hånd 
9. Jager levende vilt 

og/eller jager med vilt 
i munnen 

10. Vegrer å gå i vann  
11. Apportvegring 

 
1. Chasing 
2. Hunting with dummy 

in the mouth 
3. Changing retrieve 
4. Failing to enter water 
5. Failing to retrieve 
6. Gunshyness 
7. Out of control 
8. Running in 
9. Whining 
10. Barking  
 
 
 
 
 
Eliminating faults  

 
11. Aggressive behavior 
12. Puncturing the 

dummy 
13. Physical punishment 

of the dog 

 
1. Jager levende vilt 
2. Søker med apport i 

munnen 
3. Bytter apport 
4. Vegrer å gå i vann  
5. Apporten bringes ikke 

til fører 
6. Skuddberørt 
7. Ute av hånd 
8. Knalling, om hunden 

uten tillatelse forlater 
sin plass i den hensikt 
å apportere 

9. Bjeffing eller piping 
10. <dekket av punkt 9)  

 
Diskvalifiserende feil  
 
11. Aggressivitet 
12. Fysisk korreksjon eller 

irettesettelse av 
hunden 

13. Hard munn  

 
1. Jager levende vilt 

og/eller jager med vilt 
i munnen 

2. <Dekket av punkt 1) 
3. Bytter vilt 
4. Vegrer å gå i vann 
5. Apportvegring 
6. Skuddredsel 
7. Ute av hånd 
8. Knalling (om hunden 

uten tillatelse forlater 
sin plass i den hensikt 
å apportere) 

9. Bjeffing og/eller 
gjentagende piping 

10. <Dekket av punkt 9> 
11. Aggressivitet 
12. Fysisk korreksjon 

og/eller irettesettelse 
av hunden 

13. Hard munn 
 



 

 

 

 


