
Til Sentral Jaktkomite 

Fra Frank Skjerping 

Kommentarer til høringsutkast for reviderte jaktprøve reglement.   10.02.2021 

Hei 

Har også et innspill til jakt/WT championat reglene 

Kravene for godkjent praktisk prøve i Danmark bør endres til 2 premie på Dansk Åpen A. 

Vedlagt er beskrivelse av bedømming og av egen erfaring er det mere enn nok ‘’trøkk’’ til å kunne 

akseptere en 2 premie for B-prøve/WT championat. 

Fra DRK 

A-prøver 

Til åben klasse A er adgangskravet, at hunden har opnået en førstepræmie i åben klasse på B-prøve. 

Stk. 2. Præmieringer åben klasse A: Hundene kvalitetsbedømmes med flg. præmieringer: 1. præmie 

for den gode og sikre præstation. 2. præmie for den gode præstation med enkelte mangler. 3. 

præmie for den acceptable; men dog mangelfulde præstation. 0. gives for den helt utilstrækkelige 

præstation eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering. Hunden (D) diskvalificeres, 

såfremt den laver en diskvalificerende fejl under afprøvningen. 

NORSK WORKING TEST CHAMPION (N WTCH): Tre certifikat på Working Test i Norge utdelt av minst 

tre forskjellige dommere, samt godkjent praktisk jaktprøve.  

Alternativer for praktisk prøve: 

 - Internasjonal prøve: Minimum ”Very good” 

 - Svensk prøve: 1. premie på A-prøve , godkjent praktisk prøve eller 1. premie på KKL  

- Dansk prøve: 1. premie på åpen A-prøve.  

Hunden må være utstillingspremiert med minimum Sufficient ved fylte 24 måneder eller senere. 

NORSK JAKTCHAMPION (N JCH): Tre ganger 1. premie jaktprøve i EK for retrievere i Norge under tre 

forskjellige dommere, samt godkjent praktisk jaktprøve.  

Alternativer for praktisk prøve: 

- Internasjonal prøve: minimum ”Very good”  

- Svensk prøve: 1. premie på A-prøve KKL, eventuelt godkjent praktisk prøve  

- Dansk prøve: 1. premie på åpen A-prøve.  

Hunden må være utstillingspremiert med minimum Sufficient ved fylte 24 måneder eller senere. 

  



KOMMENTERER TIL FORSLAG 

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 

STØTTES  

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.  

STØTTES 

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 retrieveren som jakthund og vi ønsker 

retrievere som kan jobbe i våtmarksområder. 

STØTTES IKKE 

Unødvendig presisering som i praksis utelukker gode områder for å avvikle jaktprøver. 

Vannarbeid er i stor grad en en treningssak i AK/EK. Forslaget er derfor kun egnet som en 

prøveteknisk sak og vil ikke ha noen som helst påvirkning på avlsarbeidet innen retrieverrasene. 

Dagens formulering står seg godt. 

¨ Apportering skal så langt det lar seg gjøre også gis i våtmark/vann¨ 

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.  

STØTTES IKKE 

Unødvendig presisering som i praksis utelukker gode områder for å avvikle working test. 

Forslag: Vi ønsker at hundene skal prøves i flere momenter slik som markering, områdesøk, 

fotgående og vannarbeid dersom dette er mulig. 

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 WTreglement.  

STØTTES 

 

 

  



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. 

STØTTES DERSOM ORDLYDEN ER MENT SOM FØLGENDE : 

For at det kan deles ut cert i WT EK må konkurransen dømmes av 2 dommere. Cert kan ikke deles ut 

dersom klassen bare dømmes av 1 dommer. 

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. 

STØTTES: Hvorfor kan man ikke søke kongepokal for dagens mesterskap ??   

 

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.  

KAN STØTTES DERSOM: for å delta i EK(VK) må hunden ha godkjent premie i åpen klasse B-prøve. 

Dette for å sikre at viltbehandling etc er ivaretatt for en verdig mester. Hvordan vil dette bli rent 

administrativt mhp påmelding med 2 prøvenummer? Kan søke NKK pokalen 

 

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. Sentral jaktkomité, 16.11.2020 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 Aprøve 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.  

STØTTES MED FØLGENDE KOMMENTAR 

Siden man tar inn WT EK så bør det sidestilles med B-prøve ved overtegning. (eventuelt en 

kombinasjon av WT og B prøve-A-prøve). 

 

  



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. 

STØTTES IKKE 

 Vil bli veldig omfattende for de som bor i utkant-norge og veldig tungvint for avdelingene som skal 

arrangere. Hvem vil invitere en som bare kan dømme BK ? Blir et A-lag og et B-lag de neste 3 årene.  

Et mere omfattende elevarbeid bør kunne kompensere for dette. 

11.Så noen spørsmål til slutt:  

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

Som kommentert, ok dersom det knyttes forbehold til premiering i AK B-prøve. Ellers er det jo ikke 

vilt i BK eller EK i dagens jaktprøver. 

• 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) SPILLER INGEN ROLLE 

BARE DET ER LIKT FOR ALLE HUNDENE  

• Tillate dummylauncher på WT? SPENNENDE MEN UTFORDRENDE Å FÅ TIL LIKT FOR ALLE 

EKVIPASJER. MANGE FORSKJELLIGE TYPER LAUNCHERE I DAG. MENER Å HUSKE AT DET VAR 

ÅPNING FOR DETTE I DET ‘’GAMLE-GAMLE’’ REGLEMENTET, MEN DA HÅND-HOLDT LAUNCHER. 

 

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. 

 

MVH 

Frank Skjerping 


