
Høringssvar fra Grethe Ranheim 

 

 

Punkt 1 Prøveleder “3.7 Prøvens leder gir instruks til dommere og funksjonærer 

[dommermøte] i henhold til særregelverk. 

3.8 Påse at prøvereglene blir fulgt nøye og skal ta alle forhåndsregler om at 

bedømmingen skal bli så enhetlig og riktig som mulig.” 

  

Hva betyr dette? Hvilket særregelverk? Hvordan skal prøveleder kunne ettergå dommerens 

bedømming? Dette bør ses på og endres. 

Punkt 2 Kvalifiseringsprøven: Den har vel alltid vært ment som bevegelig, så det er bra den 

blir det igjen. 

Punkt 3 Premiegrader: Ingen grunn til dette. Beholde premiegrader 1. 2. og 3. premie. 

Punkt 4 Åpen klasse B prøver: At åpenklasse skal inneholde vannarbeid er etter mitt skjønn 

ikke forenelig med jakt med retriever. De aller fleste jakter på kontinentet foregår på land 

etter feltfugl. At retrieveren skal kunne apportere i vann er en selvfølge, derfor blir dette 

avprøvd i BK. 

Et krav om vann blir også svært vanskelig i forhold til når prøvene avholdes i forhold til 

hekking etc. 

Det vil også begrense mulighetene for å bruke gode terreng om det må inneholde 

våtmark/vann. 

Punkt 5: En WT er en simulert Field trial, der det er nedskutt fugl som skal apporteres, enten 

som markeringer om hunden har sett den, eller som dirigering om det kreves. I den 

sammenhengen får man absolutt sett om hunden kan søke i angitt område. Å ha egne poster 

med søk og fotgående er bare mangel på gode opplegg, eller forståelse for hva hunden gjør i 

et angitt område. Man må prøve å fjerne seg fra «den lange rette linjen» perspektivet og gi 

hundene oppgaver som er kombinasjoner av flere egenskaper. Om det passer kan det godt 

være vann, men ikke som et krav. 

Punkt 6 Elite klasse: Jeg vi ha bort at hunder i eliteklassen «I deler av prøven kan hundene 

arbeide samtidig, og i samme område.» Jeg vet ikke i hvilke sammenheng, på prøver vi 

simulerer, dette forekommer? Å sende to hunder ut i samme område, etter samme vilt er 

etter min mening uhørt. Jeg har sett konsekvenser man ikke ønsker. Det er også helt umulig 

å bedømme hvem som har gjort hva om en situasjon oppstår.  

Punkt 7 Working test: Hvorfor er det en slik regel på Mock trial «Hunder som får 10 poeng eller 

mindre på en av apportene i en av omgangene må forlate konkurransen»?  På en WT bør man holde 

seg til det som beskrives som feil, og når man er ute av konkurransen.  

Punkt 8 Mesterskapshelgen: Beholde dagens MH frem til man får revidert hele 

mesterskapet på en skikkelig måte. 



Punkt 9 Eliteprøven: Avholdes som i dag. 

Punkt 10 Endringer i dommerutdanningen: Ser at intensjonen er god men det kan nok bli 

vanskelig å gjennomføre. 

Punkt 11 Ser ingen fordeler med å bruke dummylauncher på WT. Det er så mange varianter 

og så mange ulike «dummyer». Helt umulig som hjelpemiddel når hunder er under 

bedømming når utstyret kan oppføre seg så forskjellig. 

 

 


