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3.5 Prøveleder bør ha kunnskap til prøveformens IT-løsning 

4.1 Hvem skal utarbeide «utdypningen» 

 Kommer det på høring….. 

5.1 Støtter at Kvalifiseringsprøven gjennomføres som en bevegelig prøve 

6.2/ Kvalifiseringskravene må presiseres. 

6.3 EK- Ikke kvalifisere seg gjennom andre prøver enn B-prøver 

6.4.2 Apporteringer oppfordres til å benytte våtmark/vann der dette lar deg gjøre 

6.4.3 Apporteringer oppfordres til å benytte våtmark/vann der dette lar deg gjøre 

Dette fordi det legger store begrensninger i bruk av prøveterreng for avdelingene dersom 

ordet SKAL benyttes 

6.5.2 Grove feil – hva er gjentatte dårlige apportgrep/avleveringer? Hvor mange ? Dette dømmes 

veldig forskjellig fra dommer til dommer i dag 

7.4.2 Avstander 

Bør regelverket si noe om avstander i de forskjellige klassene, for eksempel kan BK få 100 m 

markering. 

Spesifisere områdesøk 

Ikke bruke skal mtp vannarbeid. Det begrenser terreng og området betraktelig for arrangør 

7.4.3 Hvorfor premiegrader 

Hvorfor øke % for bestått/ikke bestått på WT  

11.2 Vi mener at for å delta på Eliteprøven må man ha Ex fra EK B -prøve/Ex på Norsk A-prøve. 

 Vi mener at WT ikke skal sidestilles med de andre 2 prøveformene. 

12.1 Skal det ikke hete B-prøve Tollere….  

 I så fall endre som i §6.1 

12.3 Foreslår å fjerne krav om min. antall vilt på tollingjaktprøver  i alle klasser. 

 Canadagås bør stå på viltlista. 

14 Vi ser det kan bli manko på dommere på sikt. 

Avd. Kongsvinger foreslår en egen BK dommer som kun dømmer BK. Gjerne samme 

utdannelse som i dag, men kun for BK.   

 Evt se på mulighet til å utdanne regionale avdelingsdommere for kun BK. Dette vil minske 

trykket på dagens dommere hhvis en får kun BK dommere. 

 Vi ønsker å redusere lengden på 3 år for å kunne komme fra AK til EK som dommer. 

 

 


