
Innspill høring regler jaktprøver for retrievere 

 

4. Forslag om krav om arbeid i våtmark/vann i AK på B-prøve og (WT). 

 

Utfordringer 

Flere avdelinger har de senere årene hatt ulike utfordringer mht å få tillatelse av kommunene å avholde prøver 

generelt, og i tilknytning til vann spesielt, innenfor båndtvangstiden.  

Økt aktivitet og større interesse for å starte på B-prøver, har ved flere anledninger de senere årene ført til 

ventelister, i særlig grad AK, hvor etterspørselen er stor. Klubben klarer å imøtekomme etterspørsel i BK og i en 

viss grad EK.  

  

Aktivitet 

Å kreve at prøvene skal avholdes i våtmark/vann hele sesongen kan også redusere aktivitetsnivået og føre til 

færre prøver. De siste årene har det vært et mål fra klubben sin side om å spre aktivitet gjennom hele året, og 

oppmuntre avdelingene til å arrangere flere prøver. Det har vært arrangert prøver fra mars til november i flere 

sesonger, og klubben har fått tilfredsstilt den økende etterspørselen. Hvis det blir et krav om vannarbeid, vil 

det være en sjanse for at flere avdelinger ønsker å arrangere prøver innenfor en snevrere tidsperiode i 

sesongen. Dette vil kunne gå på bekostning av prøver generelt (jmfr. styrets krav om at det ikke skal 

gjennomføres flere arrangementer samme helg i samme område) og kanskje AK-prøver spesielt.   

 

Vannarbeid bedømmes i BK. 

Hundene egenskapsbedømmes mht vannarbeid i BK. At hunder lar seg dirigere i vann, at de kan jobbe i tøft 

terreng tilknyttet vann osv., er i størst grad påvirket av trening, og erfaring hos hunden. Det dreier seg i mindre 

grad om egenskapen vannpasjon. Samarbeid, førbarhet, vilje hos hunden, apporteringslyst osv. er andre 

egenskaper som enkelt kan bedømmes i andre deler av en retrievers arbeid, uavhengig av type biotop.  

 

Vi ønsker i størst grad at hundene skal bedømmes i vann 

Ingen er uenige i at vannarbeid BØR være en del av et prøveopplegg når vi bedømmer retrievere. Etter 

dommernes ønsker og føringer, blir avdelinger ofte oppmuntret til å finne terreng som inkluderer vann. En del 

ganger er ikke dette mulig. Det kan være spesielt lite velvillige kommuner eller grunneiere, det kan være 

mangel på gode terreng, eller andre betimelige årsaker. Avdelingene gjør i stor grad så godt de kan. Hvis 

jaktkomiteen sentralt og dommerkomiteen går ut med en anmodning til å bli flinkere til å finne 

våtmarksområder til sine prøver, kan dette være en vel så god måte å imøtekomme klubbens ønske på.  

 

5. Working Test 

Spesifisering av innhold hører ikke hjemme i et regelverk, men i en veileder. Jo mer man låser i et regelverk, 

desto mer begrenser man og legger føringer for et prøveinnhold.  

 

7.WT Cert 

Her bør klubben bestemme seg for hva som er ønske med prøveformen. Det ene innspillet om færre hunder i 

klassen for å dele ut et cert, legger til rette for at mindre avdelinger med få deltagere kan «friste» med at man 

kan konkurrere om et cert, men innspillet med å ha et krav om 2 dommere til å dømme klassen gjør det 



vanskeligere å gjennomføre. Avdelinger som ikke har egne dommere, vil på denne måten invitere 2 dommere 

til å dømme en WT som tallmessig kunne blitt bedømt av 1. Dette vil føre til mindre aktivitet fordi avdelingene 

ikke tar seg råd til å gjennomføre. 

 

 

 

 


