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Høringssvar – Justering av NKKs regler for retrievere 2022-2024 

 
 
Viser til forslag til justering av NKKs regelverk for retrievere 2022-2024 som er 
sendt på høring med frist 15. februar 2021.  
 
KAPITTEL 1 
Avd Agder støtter forslaget med å innta formålsbestemmelsen i regelverket 
igjen. 
 
KAPITTEL 2 
Ingen kommentarer til dette kapittelet. 
 
KAPITTEL 3 
Avd Agder foreslår at det i punkt 3.2 om krav til prøvens leder stilles krav til 
godkjent prøvelederutdanning, med mulighet for SJK til å gi dispensasjon. 
 
KAPITTEL 4 
Ingen kommentarer til dette kapittelet. 
 
KAPITTEL 5 
Avd Agder støtter forslaget om å beholde kvalifiseringsprøven og at den må 
være bevegelig. 
 
KAPITTEL 6 

• 6.3 Klasseinndeling 
Det fremgår ikke tydelig av forslaget om tilsvarende premiering som 
Excellent fra B-prøver i andre land gir samme mulighet for opprykk, for 
eksempel kan man stille i AK i Norge etter å ha fått en 1. premie i 
begynnerklassen i Danmark? Jfr. kriteriene for å stille i EK. 
 

• 6.4.1 Begynnerklasse 
Avd Agder støtter forslaget om at det fortsatt kun skal bedømmes en 
og en hund i begynnerklassen. 
 

• 6.4.2 Åpenklasse 
Avd Agder støtter forslaget med antall hunder til bedømming og 
gjennomføring i denne klassen. Videre synes vi det er viktig som det er 
foreslått at det også i åpenklasse skal være våtmark/vannarbeid. 
Retrieverens store fordel som jakthund ligger i våtmark/vannarbeid. I 
dag kan en hund teoretisk gå gjennom en B-prøve-karriere med kun 
vannarbeid en gang i Begynnerklassen. 



Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

 

• 6.4.3 Eliteklasse 
Avd Agder støtter forslaget, særlig at hundene kan prøves samtidig i 
samme området og at apportering så langt det lar seg gjøre også skal 
gis i våtmark. 
 

• 6.5.3 Premiering 
Avd Agder støtter forslaget med harmonisering av premiegrader da 
dette er kjente begreper både fra internasjonale field trial og ikke 
minst fra utstilling. Vi foreslår at når det gjelder skriving av 
kritikkskjemaer at dette også harmoniseres med utstilling slik at det 
kun gis en sammenfattende kritikk i alle klasser. 
 

• To-fargede dummy 
Det fremgår av forslaget at det kan brukes to-fargede dummy på 
markeringer i begynnerklasse og eliteklasse. For å lette logistikken for 
arrangerende klubber foreslår vi at det er tillatt med to-fargede 
dummyer til alle oppgaver i disse klassene. 

KAPITTEL 7 
Avd Agder synes forslaget om å innføre premiering på Working Test på samme 
måte som på B-prøve er veldig godt. Vi er derimot noe usikre på 
formuleringen om at «Det skal også legges til rette for vannarbeid og en post 
med fotgående».  
Vi foreslår: «Det skal være en post med fotgående, og det bør være en post 
med vannarbeid om vann/våtmark er tilgjengelig.» 
 
Vi støtter endringen og harmonisering med A-prøve for hvor mange deltagere 
og dommere det må være for å kunne tildele Cert. 

KAPITTEL 8,9 OG 10 
Ingen kommentarer til disse kapitelene. 

KAPITTEL 11 
Mesterskapet: 
Det viktigste slik avd Agder ser det er at man får et regelverk som gjør at 
titlene stambokføres hos NKK.  For øvrig tenker vi at forslag 1 som 
«originalen» er et godt alternativ, og mesterskapshelgen vil da også skille seg 
noe i gjennomføringen i forhold til Eliteprøven. Vi mener at vilt skal beholdes i 
finalene som i dag. En retrievermester og unghundmester må kunne 
apportere vilt. 

Eliteprøven: 
En av motivasjonene for å innføre Eliteprøven var å øke deltagelsen av 
elitehunder på norske B-prøver. Forslaget slik det fremstår nå åpner for alle 
som har oppnådd Excellent uavhengig av prøveform (åpner for WT) og 
uavhengig av når. Dette kan bidra til færre EK ekvipasjer på norske B-prøver og 



Norsk Retrieverklubb avd. Agder 

 
dermed dårligere kvalitet på prøvene, samt at Eliteprøven får mindre 
status da det er lettere å få adgang til denne. Avd Agder foreslår derfor at 
adgangsbestemmelsene til Eliteprøven beholdes som i dagens regelverk. Vi 
applauderer derfor ikke adgang for WT-ekvipasjer.  
 
KAPITTEL 12 
12.3 Klasseinndeling 
Tilsvarende som for B-prøver – se kommentar over 6.3.Klasseinndeling 

12.3 Gjennomføring 
Følgende krav: «Gås kan forekomme i AK, men skal forekomme i EK.» foreslås 
endret til: «Gås kan forekomme i AK og EK.» med den begrunnelsen at det er 
vanskelig å få tak i gås. 

KAPITTEL 13 
Støtter endringene til krav til kvalifiseringsdommere. 

KAPITTEL 14 
Avd Agder har i utgangspunktet ingen kommentar til dette, bortsett fra at vi er 
usikre på om logistikken er tilstrekkelig gjennomtenkt, særlig hvis det skal 
utdannes dommere som ikke er fra det sentrale Østlandet. 50 hunder er 
forholdsvis mange, særlig da det arrangeres mye bevegelige prøver med 
varierende deltagelse. For prøver med alle klasser vil dommere som kun kan 
dømme BK eller BK og AK neppe være særlig populære da det vanskeliggjør 
logistikken særlig ved mindre prøver. 

AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

• Vi synes det har en verdi at hundene blir prøvd på vilt for å bli 
retrievermester 

• Vi synes tofargede dummyer er en god ide, men at det ikke begrenses 
til kun markeringer med tanke på arrangør som nevnt tidligere. Skal 
det være alle farger, eller todelt grønn/hvit. Vi forslår at det presiseres 
grønn/hvit. 

• Vi synes at dummylauncher på WT bør kunne brukes, men det bør 
fremgå tydelig i rettledning på hvilken måte, som for eksempel ikke 
synlig for hund og ikke slik at hund kan risikere å skade seg på 
launcheren. 

 

Med vennlig hilsen 

NRK avd Agder 


