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Høringssvar 
Dette er avdeling Midt-Hedmark (MH) sine tilbakemeldinger på forslaget til 
justering av regler for jaktprøver for retrievere 
 
Følgeskriv til justeringer av NKKs Regler for jaktprøver for retrievere, gjeldende 
fra 1.1.2022-31.12.2024 
 
Vi er godt i gang med prosessen for justeringer av gjeldende regelverk. I juni ba vi 
alle avdelinger og dommere om å komme med forslag til justeringer av regelverket. 
Vi fikk inn flere forslag. Tusen takk!  
Ei referansegruppe bestående av to representanter fra jaktprøvedommerne, Frank 
Hermansen og Helen Gram Debuse, en representant fra DK, Morten Egeberg og to 
representanter fra SJK, André Alfredsen og Hedvig Ihlen behandlet disse forslagene i 
august og kom fram til et første forslag til justeringer i regelverket (revisjon 01). 
 
Revisjon 01 ble så sendt ut til jaktprøvedommerne, DK og NKKs fagkomite for 
retrieverjaktprøver. Medio oktober hadde vi et møte med jaktprøvedommerne der nye 
innspill ble diskutert. Disse innspillene er igjen behandlet av SJK og DK og vi har nå 
kommet fram til vedlagte forslag til endringer, Revisjon 02. 
 
Alle avdelinger og dommere blir nå invitert til en ny høringsrunde, nå på Revisjon 02. 
Høringsfristen er satt til 15. februar 2021.  
 
Mye er som før i denne versjonen, men noe er også endret. Vi har skissert 
endringene i kortform i punktene under. SJK/DK ønsker at dere tar stilling til disse 
forslagene spesielt, men det er også fint om dere har andre innspill.  
 

1. Kap. 3 Instruks for prøveleder er et nytt kapittel som NKK har satt inn under 
Fellesbestemmelsene. 
 
Avd. MH: Avdelingen er ikke enig i at det skal stilles krav om at prøveleder må 
være dommer.  
Begrunnelse: Dette vil ikke være gjennomførbart. Det alt for få dommere til at 
dette kan være et krav, i tillegg vil det påløpe ekstra kostnader. Dommere bør 
prioriteres til det de er utdannet for, - å dømme.  

 
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  
 

Av. MH: Støtter endringene 
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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. 
 

Avd. MH: Støtter ikke endring av premiegradene. 1., 2. og 3. premie bør 
beholdes. Det er unaturlig at utstilling og internasjonale field trial prøver skal 
sette standard for hvordan premiegradene i jaktprøver og WT skal benevnes. 

 
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. 
 
Avd. MH: Støtter endringene 

 
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. 

 

Avd. MH: Støtter ikke endringene. WT skal ære en effektiv konkurranseform 

og ikke en egenskapsbedømmelse. Både søk og vannarbeid er tidkrevende å 

gjennomføre, samtidig som det legger begrensninger fordi det vil være umulig 

å gjennomføre i store deler av året pga islagte vann. Dette bør ikke være et 

må-krav.  

Fotgåing kan lett integreres i dagens poster og behøver ikke å ha et eget 

punkt i reglementet. 

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.  

 

Avd. MH: Støtter ikke endringen. Det bør være tilstrekkelig med 60 % av 

oppnåelige poeng for bestått WT for AK. For EK kan det som foreslått være 65 

% av mulige poeng. 

 

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 
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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. 

 

Avd. MH: Avdeling MH er ikke enig i kravet om 2 dommere. Dette kravet er 

urimeleg og særdeles kostbart for enkelte avdelinger. Forslaget tar ikke høyde 

for at det er store geografiske forskjeller på hvor de godjente dommerne 

befinner seg. For noen avd. vil dette bety store ekstrakostnader og gjøre det 

ekstra vanskelig å gjennomføre WT.  

 

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. 

 

Avd. MH: Støtter forslag 1. Som NM bør det også være vilt i finalen.  En 

norgesmester bør kunne bevise at den håndterer vilt.  

 

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. 
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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. 

 

Avd. MH: Støtter ikke forslaget. Forslaget betyr at man er evig kvalifisert hvis 

man en gang har fått en 1.EK. Eliteprøven bør ha prestisje og deltagelse bør 

vurderes ut fra «ferske» resultater.  

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. 
 
Avd. MH: Intensjon er god, men denne endringen vil være meget 
begrensende mtp hvor dommere utdannes og hvor mange som er kvalifisert 
for å dømme de forskjellige klassene. Vi har et langstrakt land, noe som betyr 
lang reisevei for noen, og færre prøver i enkelte distrikter. Ordningen fordyrer 
og forlenger dommerutdanningen og gjør det vanskelig å få rekruttert nye 
dommere fra hele landet.  

 

11. Så noen spørsmål til slutt: 

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

innebærer ikke vilt. 

Avd. MH: Avdelingen ønsker vilt i finalen hvis det skal kvalifisere til NM-

tittel og kongepokal. Ref. svr på pkt. 8 

• 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) 

Avd. MH: Har ingen innvendinger på tofarget dummy. (Fugler kan også 

ha hvite markeringer…) 

• Tillate dummylauncher på WT? 

Avd. MH: Støtter ikke dummylauncher på WT 

Dette vil gi enda større utfordringar med å finne egna område som er 

store nok til å kunne arrangere alle klassar. Postene skal være mest 
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mulig like for alle hunder, noe som ikke er like lett med handholdt 

launcher. Dessuten skal skytelengde være i forhold til bruk av hagle. 

Øvrige tilbakemeldinger fra avdeling MH: 

 

Vedrørnde avlysing av prøver 

Avdeling MH ønsker en mer nyansert vinkling på avlysing av prøver. Vi har de siste 

årene opplevd både hundesykdom og smittevernhensyn som førende for hvordan og 

om prøver kan avlegges. Dette kan være avhengig av geografisk beliggenhet og vil gi 

føringer for alle prøver/konkurranser (uavhengig av om det er jakt, blodspor, utstilling 

eller andre prøver) i dette området. Vi ønsker derfor at dette punktet nyanseres noe. 

Det er naturlig at prøveleder avgjør i de aller fleste tilfeller, men det vil også være 

naturlig at det i noen tilfeller er andre organer (avdelingsstyret eller andre) som må ta 

stilling til spørsmålet.  

Fellesbestemmelser 

Det bør også tas inn i fellesbestemmelser at B-prøve og tollingjaktprøve likestilles 

(begge er en egenskapsbedømming). 

Pkt. 6.5.2 

Avdeling MH opprettholder sin anmerkning vedr. knalling/diskvalifiserende feil fra 

første høring. 

Bedømmelse: På en jaktprøve er det hundens egenskaper som jakthund som skal 

bedømmes. Stil og fart er ikke egenskaper, og vil være gjenstand for ei subjektiv 

vurdering av dommer. Effektivitet er et mye bedre kriterie for vurdering av hunden sin 

effektivitet som jakthund. 

En hund som springer fort og stort vil fort bruke minst like langt tid på å bringe inn 

apporter som en hund som har et roligere tempo og dermed ikke risikerer å springe 

forbi vilt. I tillegg vil en hund som springer stort kunne forstyrre jaktterrenget 

unødvendig. 

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 kreverførers oppmerksomhet, uselvstendighet.» 

Ordlyden «langsomt arbeid» bør erstattes med «ineffektivt arbeid»  

Pkt. 7.3 

Deltagelse på WT: Her bør B-prøve og tollingjaktprøve likestilles for deltagelse og 

klasseinndeling i WT.  
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Pkt. 7.4.2  

«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.» 

Merknaden til stil og fart er den samme som gjengitt over. 

Pkt. 8 Praktisk jaktprøve 
Merknadene som omhandler praktisk jakt må også omhandle tollingjaktprøve! 
 
Pkt. 12 Tollingjaktprøve 
Avdeling MH ønsker at det presiseres et generelt pkt. tilsvarende det første punktet 
for B-prøver, der det min. presiseres at tollingjaktprøven er en egenskapsbedømming 
og sidestilles med, eller har samme funksjon som, en B-prøve.  
 
Pkt. 12.2 
Krav til deltagelse: Krav om å oppnå 2 x 1AK for 2 forskjellige dommere. Avd. MH 
ønsker å påpeke at det i nåværende situasjon med ingen godkjente norske TJP-
dommere er det meget krevende både for arrangør å legge til rette for og arrangere 
prøver med 2 dommere (de fleste er 2-dagers prøver pga økonomi/resisekostnader 
for utenlandske dommere) og for deltagerne å kunne innfri dette kravet. Dette er 
heller ikke et krav i tilsvarende utenlandske prøver. Vi ønsker derfor at kravet om 2 
forskjellige dommere bør fjernes. 
 
Pkt 12.3 
Krav til vilt/apporter: Her ønsker vi at skal erstattes med bør. Antall gjennomførte 
apporter bør ikke være utslagsgivende for om hunden kan premieres eller ikke, det 
bør være rom for dommer å utøve skjønn basert på helhetsinntrykk. Samtidig er det 
også viktig og forutsigende for både prøveleder, dommer og arrangør å vite hvilke 
krav som stilles for å gjennomføre klassen. 
Eksempel fra AK: «Minst fire skudd skal utløses for hunden. Hunden bør under 
prøven apportere minst ni vilt, minimum fire av disse apportene 
bør ligge på svømmedypt vann.»  
 
<Avdeling Midt-Hedmark sine kommentarer slutt> 
 
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. 
 

mailto:sjk@retrieverklubben.no
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Med vennlig hilsen 
Hedvig Ihlen 
Leder, Sentral Jaktkomite 
 
  

 


