
Høringssvar fra Kirsten Norberg 

 

Punkt 2 Kvalifiseringsprøven 
Støtter at den blir bevegelig, men foreslår at den fjernes som kvalifiseringskrav for BK 
og gjøres om til en uoffisiell prøve med diplom. 
 
Punkt 3 Premiegradene 
Dette er tullete.  Excellent, Very Good og Good brukes på utstillinger og på 
internasjonale Field Trials. På norske jaktprøver og WT bør vi beholde 
premiegradene 1. 2. 3. slik det er i dag.  
 
Punkt 4 Åpen klasse B-prøve 
Helt uenig. Apporteringer i Åpen klasse kan gis i våtmark/vann.  Begrunnelsen er 
merkelig. De to amerikanske retrieverrasene er vannhunder, de engelske er det ikke. 
90% av alle jakter på kontinentet forgår på land. At retrieverene også skal kunne 
apportere i vann, er en selvfølge, derfor er det så viktig å få testet dette i BK slik vi 
gjøre dag.  
 
Punkt 5 Working test 
I land vi kan sammenligne oss med, blir ikke hundene bedømt enkeltvis slik vårt 
regelverk sier. Dette må vi kunne diskutere og diskusjonen burde ha vært løftet fram i 
dette følgeskrivet. Jeg har selv stilt på WT i Danmark for flere år siden og da fikk vi 
walkup i BK med 2 hunder (1 hund løs, 1 hund koblet). Hvis overgangen er for stor 
for en slik endring i Norge, burde vi i alle fall kunne innføre det i AK og EK. 
 
«Områdesøk» - hva er det, hvor stort er det og hvordan skal det bedømmes? 
Dersom søk innføres på WT, bør det presiseres at det er snakk om et 
retningsbestemt søk til et lite avgrenset område. 
 
Fotgåing kan jo lett integreres i dagens poster og behøver vel neppe ha et eget punkt 
i reglementet. 
 
Vannarbeid - hvis det passer, men ikke et krav.  Fjern ordet skal. Det kan legges til 
rette for vannarbeid.  
 
Punkt 7 WT Cert  
Å redusere kravet til antall deltakere er ok. Men å kreve 2 dommere i Eliteklassen 
gjør det økonomisk umulig å gjennomføre for veldig mange avdelinger «nord for 
Sinsenkrysset» Dette kravet må fjernes. Å bruke A-prøver som begrunnelse er 
meningsløst. Hvor mange A- prøver har vi i Norge???  
 
Punkt 8 Mesterskapshelgen  
Støtter forslag 1. Dette forslaget sikrer at den hunden som vinner Mesterskapet kan 
arbeide sammen med andre hunder. Det er viktig! Hvorvidt det er vilt eller ikke, er 
underordnet. At hunden tar med seg poengene fra dag 1, synes jeg er riktig. Forslag 
2 får ikke jeg til å henge sammen. Det blir 2 WT etter hverandre og ikke ett 
Mesterskap. I tillegg risikerer vi at en hund kan få tittelen Mesterskapsvinner uten 
noen gang å ha vist at den kan arbeide sammen med andre hunder, ref punkt 5. 
 



Punkt 9 Eliteprøven  
Forslaget betyr at man er evig kvalifisert hvis man en gang har fått en 1.EK. Et 
forslag som reduserer Eliteprøven prestisje. Bør ikke gjennomføres.  
 
Punkt 10 Endringer i Utdanningsreglene for jaktprøvedommere  
Intensjonen er bra, men konsekvensen er at det blir tilnærmet umulig både 
økonomisk og tidsmessig å kunne utdanne jaktprøvedommere som ikke bor sentralt 
på Øst- og Sørlandet. 
 
Punkt 11 
Ikke viktig med vilt i finalene på Mesterskapshelgen - gjelder både forslag 1 og 2.  
 
To-farget dummy? Lys grønn dummy fungerer fint.  
 
 Nei til å tillate dummylauncher på WT. 
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