
Høring – justering av NKKs regler for jaktprøver for retriever 2022-2024 
 
 
Svar fra NRK avd. Vest-Finnmark. 
Saken ble behandlet på medlemsmøte i Lakselv 5. desember, 8 medlemmer til stede  
 
 

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

 
Det er helt uaktuelt å stille krav om at prøveleder må være dommer. 
Begrunnelse: Vil ikke være gjennomførbart pga altfor få dommere og total 
mangel på dommere i store deler av landet. 

 
 
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  
 
Vi støtter forslaget.  
 
 

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. 

 
Ingen merknader. 
 

 
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. 

 
Ingen merknader. 
 
 
 



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. 

Vi er sterkt imot at det skal stilles krav til vannarbeid på Working test. I Nord-

Norge er Working test et godt alternativ til jaktprøver på våren, da isen går på 

vannene mye senere her enn ellers i landet. Det er dessuten vanskelig å få 

tillatelse til å avholde prøver i våtmarksområder på våren pga hekkende fugler.  

 

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. 

Vi støtter deler av forslaget, men mener at det er tilstrekkelig med 60 % for å få 

bestått i AK. Vårt innspill her er: 50 % i BK, 60 % i AK og 65 % i EK. 

 

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. 

Vår reaksjon på dette forslaget, er at dette nye forslaget er enda mer urimelig 

enn det tidligere kravet om minst 10 deltakere.  

Vi er svært overrasket over at dere mener det er nødvendig å «sikre kvaliteten 

på bedømmingen». Man må da ha tillit til at en som er autorisert som dommer 

er i stand til å bedømme i henhold til regelverket.  

Det deles ut certifikat på en rekke andre prøver (bl.a. lydighet, agility, bruks, 

rallylydighet) uten at det kreves to dommere. Det er heller ikke noe krav til 

antall deltakere i klassen. Hvorfor dette skal være nødvendig på en Working 

test, er helt uforståelig for oss.  

Vårt innspill her er derfor at det verken skal kreves to dommere eller et 

minimums antall deltakende hunder. Det bør være tilstrekkelig at kravet for å få 

certifikat er at hunden har minst 85 % av mulig oppnåelig poeng, og plasserer 

seg som nr. 1 (alternativt nr. 2). 

 



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. 

Ingen merknader. 
 

 

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. 

Ingen merknader. 

 

 

 



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. 

 
Vi er svært skeptiske til hvordan denne enrdringen vil slå ut med hensyn til 
antall tilgjengelige dommere. Det er allerede relativt få dommere, og det vil med 
dette forslaget ta svært lang tid å bli ferdig utdannet jaktprøvedommer. Er et 
slikt utdanningsløp i bruk for andre dommerutdanninger? Det bør undersøkes 
hvilke erfaringer som i så fall er gjort.  
 

 

11. Så noen spørsmål til slutt: 

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

innebærer ikke vilt. 

Ingen merknader. 

• 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) 

Støttes. 

• Tillate dummylauncher på WT? 

Støttes ikke. Det er svært få som har tilgang til å trene med launcher og vi kan 

ikke se at dummylauncher er med på å øke kvaliteten på prøvene.  

 

Øvrige innspill fra NRK avd. Vest-Finnmark 

Vedrørende 6.4 Gjennomføring av B-prøver 

6.4.2 Åpenklasse 

Første avsnitt: «Dette gjøres ved at det er minimum to hunder til bedømming, og 

maksimum fire hunder til gjennomføring.» 

Vi mener det bør være maksimum tre hunder til bedømming samtidig.  

Siste avsnitt: «I denne klassen skal vilt benyttes i henhold til viltlisten, pkt. 3.4.» 

endres til:  

I denne klassen benyttes standard 500g dummyer. Tofarget dummy kan 

benyttes til markeringer. 



Begrunnelse: Det er på tide at Norsk Retrieverklubb ser det uetiske i at store 

mengder matvilt felles kun for å brukes på trening/prøver for retrievere. 

Tilgangen til relevant vilt er dessuten en gjennomgående utfordring for svært 

mange medlemmer og arrangører.  

Samtidig strykes punkt 4.3 Viltliste. 

 

6.5.2 bedømmelse 

Første avsnitt: «Dommer skal vektlegge følgende egenskaper (i alfabetisk 

rekkefølge): Arbeidsglede, avlevering, diskret føring, fine myke grep, god 

samarbeidsvilje, gode markeringsegenskaper, godt initiativ, nesebruk, stor 

viltfinnerevne, stil og fart.» 

Vi mener ordlyden «stil og fart» bør erstattes med «effektivitet». Fart alene er 

ikke nødvendigvis en god egenskap hos en retriever.  

Andre avsnitt: «Grove feil (i alfabetisk rekkefølge): Dårlig fotgåing, dårlig markering, 

gjentatte dårlige avleveringer/dårlige apportgrep, høylytt handling/føring, langsomt 

arbeid og/eller manglende initiativ, piping, ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av 

terreng, urolig og krever førers oppmerksomhet, uselvstendighet.» 

Vi mener ordlyden «langsomt arbeid» bør erstattes med «ineffektivt arbeid». 

 

Vedrørende 7.4 Gjennomføring og bedømmelse av Working test 

7.4.2 Bedømmelse 

Tredje avsnitt: «Dommer skal vektlegge følgende egenskaper (i alfabetisk 

rekkefølge): arbeidsglede, avlevering, diskret føring, kontroll, naturlig markerings- og 

vilt finneregenskaper, nesebruk, rask innlevering, og stil og fart.» 

Vi mener ordlyden «stil og fart» bør erstattes med «effektivitet». Fart alene er 

ikke nødvendigvis en god egenskap hos en retriever.  

Fjerde avsnitt: «Grove feil (i alfabetisk rekkefølge): Dårlig fotgåing, dårlig markering, 

dårlige avleveringer/dårlige apportgrep, høylytt handling/føring, langsomt arbeid 

og/eller manglende initiativ, ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng, urolig og 

krever førers oppmerksomhet, uselvstendighet.» 

Vi mener ordlyden «langsomt arbeid» bør erstattes med «ineffektivt arbeid». 

 

Lakselv, 13/12-2020 + signatur  


