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Kommentarer og innspill til forslag nye regler for jaktprøver retrievere 
 
 
Generelt: 
Tofarget dummy er greit i forhold til synlighet på markeringene.  
 
Større forskjell mellom Mesterskapshelgen og Eliteprøven:  
Dette er to prøver som skal vurdere startende som vinner av mesterskap og eliteprøve. Det er de to 
prøvene som er rangert høyest i Norge. Prøvene bør legges opp slik at en vektlegger forskjellige ting, 
og at de to prøvene ikke blir sammenfallende.  
 
Mesterskapshelgen er kjørt som WT første dag og finale med vilt andre dag. Det foreslås at dette 
beholdes for å vurdere helheten på ekvipasjen innenfor sporten. Vilt er en viktig del av jakthundens 
egenskap og bør vektlegges ved et så høyt rangert stevne.  
 
Eliteprøven har vært B-prøve første dag og WT, ol andre dag. Vi mener det bør etterstrebes å ha to 
forskjellige konkurranseformer på de to dagene. Dette bidrar til en helhetlig vurdering av ekvipasjen. 
Eliteprøven bør være ulik mesterskapshelgen. Det er gjennom B-prøver en har kvalifisert seg, da er 
forventningen også at en får B-prøve på eliteprøven en av dagene.  
 
 
Eliteprøven bør gjennomføres på høsten:  
Det fremkommer av skrivet at det er forslått Eliteprøven blir ikke låst til å arrangeres på høsten som 
siste EK- prøve i sesongen. Et av kvalifiseringspunktene er 2x1. premie på norsk B-prøve. Skal 
ekvipasjene får mulighet til å kvalifisere seg så må de også få mulighet til å starte prøver før selve 
Eliteprøven.  
 
Etter vårt skjønn så vil det være svært uheldig å kjøre Eliteprøven tidligere på året av følgende 
grunner:   
 

• Antall 1. premier påkrevd. En må få mulighet til å stille på prøve. Viser til terminliste hvor 
hovedtyngden av prøver går sensommer/høst.  
 

• Opprettholde interessen for å gå prøver i hele sesongen. Går Eliteprøven tidligere, så vil 
interessen for å gå prøver etter Eliteprøven avta. Da det ikke er en målsetning/kvalifisering til 
noe større.  
 

• En må ha de forskjellige klubbers interesse som utgangspunkt. En må ivareta klubbenes 
interesse og aktivitet på en slik måte at høyt rangerte prøver ivaretar terminlisten og 
medlemmenes mulighet for å delta.  
 

• Forutsigbarhet for den enkelte ekvipasje.  
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Utdanning jaktprøvedommere:  
Vi vil påpeke at for å bli jaktprøvedommer i Norge så må kandidaten ha lang erfaring som både 
deltaker, hjelper og prøveleder. Kvalifikasjonskravene til dommerutdanning innebærer i dag bred 
erfaring over tid. 
 
I Distrikts-Norge og i de små klubbene er det imidlertid ikke så mange aktive ekvipasjer. Vi synes at 
punktet med å dømme minimum 50 stk i BK et år, for deretter å dømme minimum 50 hunder i AK, er 
derfor svært uheldig av følgende grunner:  
 

• Finnes ikke de antallene i småklubbene i løpet av et år 

• For å bli kvalifisert til prøvedommer, så må en ha mange års erfaring. Forslag til 
prøvedommer EK, settes også nå til mange års erfaring. Her mister en mange gode 
kandidater.  

• Fryktelig tung og lang veg som er demotiverende.  

• Forventning om antall i BK og AK gir også behov for å ha flere dommere på prøvene. Egen for 
EK/AK og egen for BK, eller egen for EK og egen for AK/BK. Dette er fordyrende for klubbene.  

• En får forskjellsbehandling for klubber økonomisk sett. NKK sitt mål må være å likebehandle 
og gi forutsigbarhet for klubbene, ikke bygge opp under de « rike» klubbene.   

• Diskriminerende ifht småklubbene/distriktene 

• Avviker ifht andre dommerutdanning i Norge. Ikke samkjøring 

• Å ha prøveleder i dagens format er verdifullt fordi en sjekker både egeninteressen hos 
kandidaten, samt at en sjekker ut potensialet for mulig dommerautorisasjon.  

 
Dersom målet er å få dommerstandarden hevet, så foreslår vi heller følgende:  
 
Vektlegge det en har vist som prøveleder og deltaker i større grad. For å beholde dommer 
autorisasjon så må en dømme minst en norske prøve i året. Ha strengere krav i 
dommerutdanningen fra det å være aspirant til å være elev.  Utvelgelsen av dommere må 
gjennomføres som beskrevet/følge reglene.  

 


