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Innspill til andre høringsrunde 

«Jaktprøvereglement rev01» ble sendt på ny runde for innspill i forkant av berammet 

jaktprøvedommermøte 12.oktober. 

Vi fikk inn innspill fra  

• Erling Skotner 

• Svein Scheie  

• Frank Hermansen 

• Dommerkomiteen 

• Fagkomiteen for retrieverjaktprøver 

 

Erling Skotner 

Nåtid. 

Det er ingen hemmelighet at norske retrievere ligger milevis bak våre europeiske 

venner. En av årsakene er at våre prøveopplegg er tilpasset et forholdsvis lavt/enkelt 

nivå. Det er ingen tvil om at den daglige treningen av norske retrievere tilpasses til 

enhver tid gjeldende nivå på våre prøver. Vi har etterhvert mange hunder som 

kommer fra gode jaktlinjer, så materialet er det ikke feil på. Samtidig skal våre prøver 

være en veileder for bl.a. avl (se formålsparagraf). 

 

Hvordan skal framtiden se ut? 

Hva ønsker NRK med sine jaktprøver? 

Hvordan tilrettelegge prøver som tilfredsstiller ønsket? 

Hva ser vi etter? 

Hvordan skal dette bedømmes? 

 

Forslag til endring av våre B-prøver. 

Alle klasser parallellforskyves. 

Dagens BK «light» blir offisiell kvalifiseringsprøve. 

Dagens AK «light» blir BK 

Dagens EK «light» blir AK. 

Det innføres en ny klasse «Vinnerklasse» som erstatter EK. Her skal det rangeres 1., 

2., 3. og 4. vinner, hvor vinner kan oppnå cert som igjen teller til jaktchampionatet.  

Mock Trial flyttes fra WT til «Vinnerklasse» 
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I tillegg innføres disse klassene som C-prøver, som er uoffisielle og ikke 

stambokførte. 

Så kan vi begynne og se på et regelverk som er tilpasset og som dommere kan enes 

om hvordan det skal dømmes. 

Når det gjelder regelverk for A-prøver og WT behøver vi ikke bruke en enste kalori på 

dette – de ar allerede laget.  Vi trenger kun en god oversettelse – uten særnorske 

regler. 

 

Kommentarer til eksisterende regelverk: 

Kvalifiseringskrav til klasser i WT fjernes. Man velger selv i hvilken klasse man skal 

stille . 

Kvalifisering til EK B-prøve: Ny tekst: Hunden må ha oppnådd 2 x 1. premie i 

Åpenklasse for to ulike dommere. 

Regelverket bør være så kort, enkelt og forståelig som mulig. Derfor bør en mengde 

forklaringer overføres til ROA. 

 

Fotnote. 

Systemet med påmelding og elektronisk kritikkskriving i dogweb fjernes, da dette i 

mine øyne ikke et tilfrsstillende. Vi er i år 2020 og det finnes allerede andre meget 

gode opplegg for dette. (eksempler kan enkelt framvises). NRK bør være en 

innovativ klubb. 

 

 

Svein Scheie 

Jeg har et tillegg som jeg mener bør vurderes, og det er om det bør være et krav til å 

praktisert som dommer i en periode før man kan være NKK representant. Ansvaret til 

NKK representanten er stort, selv om det sjeldent blir satt på prøve. Jeg mener derfor 

at det kan være fornuftig at man har noe erfaring før man får dette ansvaret.   

Svein Scheie har kommentert direkte i det utsendte revisjonsforslaget. 

Kommentarene hans er her klippet ut med innrykk, men regelverkets tekstforslag er 

også tatt med.  

4. Regler for kvalifiseringsprøve 

- Ser ikke behovet for å gjøre kvalifiseringsprøven mer avansert enn den er i 

dag. Med bevegelige BK prøver har også behovet for en siling av deltagere 

blitt mindre enn når kval. prøven ble innført. 
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Men helt klart en fordel å gjøre den bevegelig eller ta en ny runde med NKK 

og se om den kan få status på linje med Bronsemerkeprøven 

«Hunden skal villig levere dummy til fører» 

- Ønsker denne formuleringen. 

 

5.Regler for B-prøve 

5.1 Generelt 

«Det skal skytes før kast.»  

- Så lenge vi mener det skal benyttes hagle ser jeg ikke noen grunn til å ta det 

ut av regelverket. Prøvelederhåndboken er ikke et regelverk. 

5.4.1 Begynnerklasse 

«I denne klassen kan hundene prøves i par under hele eller deler av prøver.»  

- Anbefaler at vi beholder som før. BK er en klasse hvor mange uerfarne 

førere og hunder deltar. Vi vil heve terskelen for deltagelse med å innføre et 

slikt krav, og vil dermed risikere mindre tilgang i bunn av deltagerpyramiden, 

noe som på sikt vil gi mindre deltagere totalt. 

5.4.2 Åpenklasse  

«I denne klassen skal hundetoleranse bedømmes. Dette gjøres ved at det er 

minimum to hunder til bedømming samtidig.»  

- Det har vært uheldige episoder ved tidligere regelverk hvor det har vært for 

mange AK hunder tilstede.  Det bør være en antallsbegrensing for hunder 

under bedømmelse i denne klassen. 

5.4.3.Eliteklasse  

«Under hele prøven skal det være minst to hunder i arbeid/passivitet samtidig. En 

eller flere hunder på tilfredsstillende nivå, som ikke er under bedømmelse, kan være 

makkerhunder.»  

- Bør vi gå ned på kravet til kvalitet på grunn av at det kan være utfordrende å 

få tak i kvalifiserte makkerhunder? Da kan vi få det slik som det er på utstilling, 

at det kan lønne seg å dra til utkantutstillinger. 

«I deler av prøven kan hundene arbeide samtidig, men ikke i samme område.»  

- Er ikke enig i at det er tilstrekkelig for å avprøve hundetoleranse, men det bør 

i retningslinjene fremgå hvordan det skal gjøres på en fornuftig måte. 

 

6. Working Test 

6.4.2 Bedømmelse 
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«WT Mock trial dømmes etter bokstavsystem.»  

- Dette bør da beskrives enten i regelverket eller i retningslinjene 

6.4.3 Plassering og premiering 

«Hunden som vinner Eliteklassen og oppnår minst 85 % av mulige poeng på prøven 

kan tildeles Certifikat dersom det har deltatt minst seks ekvipasjer i klassen.»  

- Det bør vurderes unntak for eliteprøven hvor Cert kan deles ut med færre 

deltagere så lenge man oppnår 85%. Vinneren av eliteprøven vil ha bevist sin 

kvalitet gjennom å kvalifisere seg til prøven. 

10. NASJONALE MESTERSKAP I JAKT 

NORSK RETRIEVERMESTERSKAP 

«Dag 2 gjennomføres semifinaler og finaler for kåring av Unghundmester, 

Veteranmester og Retrievermester.»  

- En av grunnene for å endre det til dagens ordning var å ha mulighet til å 

søke og få Kongepokal til mesterskapet, dette og muligheten til få en 

stambokført tittel for vinnerne. Med dag 2 som uoffisiell prøve er ikke dette 

mulig. 

 

Frank Hermansen 

Norsk A-prøve Norsk WT Norsk B-prøve 

   

 Positive egenskaper Positive egenskaper 

  
1. Kontroll 
2. Avlevering 
3. Arbeidsglede 
4. God markeringsevne 
5. Nesebruk 
6. Diskret føring 
7. Rask innlevering 
8. Stil og fart 

 
1. Kontroll 
2. Avlevering 
3. Arbeidsglede 
4. God markeringsevne 
5. Nesebruk 
6. Diskret føring 
7. Rask innlevering 
8. Stil og fart 
 

Grove feil Grove feil Grove feil 

 
1. For avhengig av fører 
2. Høylytt handling/føring 
3. Urolig og krever førers 

oppmerksomhet 
4. Dårlig markeringsevne 

og/eller minne av fallet 
5. Dårlig fotgåing 
6. Dårlig grep og/eller 

avlevering 

 
1. Dårlig kontroll og/eller 

unødvendig forstyrrelse av 
terreng 

2. Dårlig fotgåing 
3. Dårlig markeringsevne 

og/eller minne av fallet 
4. For avhengig av fører 
5. Urolig og krever førers 

oppmerksomhet 
6. Høylytt handling/føring 

 
1. Dårlig kontroll og/eller 

unødvendig forstyrrelse av 
terreng 

2. Dårlig fotgåing 
3. Dårlig markeringsevne 

og/eller minne av fallet 
4. For avhengig av fører 
5. Urolig og krever førers 

oppmerksomhet 
6. Høylytt handling/føring 
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7. Langsomt arbeid 
og/eller manglende 
initiativ 

8. Eye-wipe 
9. First dog down 

7. Dårlig grep og/eller 
avlevering 

8. Langsomt arbeid og/eller 
manglende initiativ 

7. Dårlig grep og/eller 
avlevering 

8. apportgrep 
9. Langsomt arbeid og/eller 

manglende initiativ 

Diskvalifiserende feil Feil som gir 0 poeng Diskvalifiserende feil 

 
1. Bytter vilt 
2. Fysisk korreksjon 

og/eller irettesettelse 
av hunden 

3. Aggressivitet 
4. Hard munn 
5. Bjeffing og/eller piping 
6. Skuddredsel 
7. Knalling (forlater fører 

uten tillatelse) 
8. Ute av hånd/kontroll 
9. Jager levende vilt 

og/eller jager med vilt i 
munnen 

10. Vegrer å gå i vann  
11. Apportvegring 

 
1. Jager levende vilt 
2. Søker med apport i munnen 
3. Bytter apport 
4. Vegrer å gå i vann  
5. Apporten bringes ikke til 

fører 
6. Skuddberørt 
7. Ute av hånd/kontroll 
8. Knalling (forlater fører uten 

tillatelse) 
9. Bjeffing eller piping 

 
Diskvalifiserende feil  
 
10. Aggressivitet 
11. Hard munn  
12. Fysisk korreksjon og/eller 

irettesettelse av hunden 
 

 
1. Jager levende vilt  
2. Søker med apport i munnen 
3. Bytter apport 
4. Vegrer å gå i vann 
5. Apporten bringes ikke til 

fører 
6. Skuddberørt 
7. Ute av hånd/kontroll 
8. Knalling (forlater fører uten 

tillatelse) 
9. Bjeffing eller piping 
10. Aggressivitet 
11. Hard munn 
12. Fysisk korreksjon og/eller 

irettesettelse av hunden 
 

 

 

Dommerkomiteen 

12. UTDANNINGSREGLER FOR 
KVALIFISERINGSPRØVEDOMMERE 
For å kunne dømme kvalifiseringsprøvene 
må følgende krav være innfridd: 
Autorisert jaktprøvedommere for 
retrievere 
eller 
NKK instruktør Trinn I, premiering på B-
prøve i Åpen klasse, og anbefaling fra 
tilhørende avdeling. 
Avdelingen må gå god for at aktuell(e) 
person(er) har god erfaring og innsikt i 
grunnleggende lydighet og 
apporteringsarbeid med retrievere, og 
personlige egenskaper som gjør at de er 
egnet til å fungere som 
dommer. 

Forslag til ny tekst: 
 
 
Følgende krav stilles for å 
kunne dømme 
kvalifiseringsprøvene: 

• Autorisert 
jaktprøvedommere 
for retrievere 

eller 

• Personlige 
egenskaper. 

• Erfaring fra 
prøvemiljøet. 

• Premiering på B-prøve 
i Åpen klasse 

• Anbefaling fra 
tilhørende avdeling 

 
 

Kommentarene 
her er fra DK 
 

 
 
 
 
 
 
NKK instruktør 
Trinn I fjernes. 
Erstattes av de to 
første 
kulepunktene 
som for 
jaktprøvedommer 
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Søknad om godkjenning av nyautorisert 
kvalifiseringsdommer sendes Norsk 
Retrieverklubs Dommerkomité (DK). 

 
SJK forvalter og holder listen 
oppdatert. 

Nytt tillegg på 
slutten 

13. UTDANNINGSREGLER FOR 
JAKTPRØVEDOMMER 
13.1 MÅLSETTING 
Utdanningsreglene skal sikre utdanning av 
jaktprøvedommere. Utdanningen skal sikre 
at 
jaktprøvedommerne gis tilstrekkelig 
kompetanse til å bedømme retrieverens 
opprinnelige egenskaper 
som etterskuddshund og dens 
anvendelighet i relevante jaktsituasjoner. 
Videre skal utdanningen sikre 
at jaktprøvedommerne har tilstrekkelig 
kompetanse til å bidra til et avlsutvalg som 
kan sikre rasenes 
egenskaper for fremtiden. 
 
13.2 GENERELT 
13.2.1 Utdanningsreglene 
Fullført utdanning og autorisasjon fra 
Norsk Kennel Klub gir adgang til å virke 
som dommer på Norsk 
Retrieverklubbs kvalifiseringsprøve, 
Working Test og på offisielle B-prøver og 
praktisk jaktprøve. For 
dommere på A-prøver og internasjonale A-
prøver /CACIT-prøver gjelder egne 
tilleggskrav, se kapittel 14. 
 
13.2.2 Opptak som dommerelev 
Søknad om å få begynne 
dommerutdannelse stiles til Norsk 
Retrieverklubb v/styret. Søknaden 
behandles etter innstilling fra 
Dommerkomiteen for jaktprøvedommere 
(DK). DK kan også på eget 
initiativ forespørre og anbefale kvalifiserte 
kandidater for styret. DK administrerer 
utdanningen og følger 
opp den enkelte dommerelev og gir 
anbefaling til styret i spørsmålet om 
autorisasjon etter fullført 
utdanningsløp. Norsk Retrieverklubbs styre 
gir endelig innstilling om autorisasjon til 
Norsk Kennel Klub. 
 
13.2.3 Opptakskrav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13.2.2 Opptak 
som dommerelev 
Nytt opplegg: 
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. 
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Følgende krav stilles til kandidater som 
søker om opptak til dommerutdanningen: 
• Personlige egenskaper. 
• Erfaring fra prøvemiljøet. 
• Jaktlig erfaring / jakterfaring. 
• Selv trent og ført minst to hunder, hvorav 
én til premiering i alle klasser. 
• Godkjent jegerprøve 
• Kandidaten må være hovedmedlem av 
NRK 
Erfaring fra prøvemiljøet innebærer at 
kandidaten har fungert som medhjelper og 
prøveleder ved siden 
av egen deltagelse på prøver. Det er 
ønskelig med så bred jaktlig erfaring som 
mulig. Dommereleven må ha bestått 
jegerprøve før hun/han kan opptas som 
elev. 
 
13.2.4.Teoretisk grunnkurs 
Alle oppnevnte dommerkandidater skal, 
som grunnlag for den videre utdanning, 
gjennomgå et 
obligatorisk grunnkurs arrangert av eller 
godkjent av Norsk Retrieverklubb. Etter 
kurset og den 
avsluttende prøven blir kandidaten 
godkjent/ikke godkjent. Godkjente 
kandidater gis elevstatus. Etter 
gjennomført og godkjent elevarbeid gis 
kandidaten aspirantstatus. Etter 
grunnkurset mottar eleven et 
kort som skal følge han/henne under hele 
utdannelsen. Her skal det påføres når, hvor 
og ved hvilke 
prøver de forskjellige funksjoner er 
gjennomgått, og om eleven anbefales til 
videre elevarbeid / 
aspiranten anbefales til autorisasjon. 
Kortet underskrives av dommer og 
prøveleder. 
 
13.3 ELEVARBEID OG ASPIRANTTJENESTE 
13.3.1 Elevarbeid 
Elevarbeid skal være påbegynt samme 
sesong som grunnkurset gjennomføres. 
Elevarbeidet skal være avsluttet senest 2 år 
etter innvilget elevstatus. 
 
B-prøve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-prøve 

Dommer er selv 
ansvarlig for å 
holde oversikt over 
antall hunder og 
prøvenr. Dette må 
legges frem ved 
søknad om 
elevstatus for EK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endres til tre 
arbeid i BK og AK 
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Elevarbeid skal gjennomføres med to 
arbeid i hver av de tre klassene på B-
prøver: BK, AK og EK. 
Elevarbeidet gjøres kun i én klasse pr. dag. 
Eleven skal gjøre elevarbeid for minst tre 
forskjellige 
dommere. For at elevarbeidet skal kunne 
godkjennes, må minst fem hunder 
bedømmes i hver klasse. 
Minst tre av disse må oppnå premiering. 
 
Working Test 
Elevarbeid skal gjennomføres med ett 
arbeid i hver av de tre klassene på Working 
Test: BK, AK og EK. For 
at elevarbeidet skal kunne godkjennes, må 
minst 30 starter bedømmes. Samme hund 
kan bedømmes på 
flere poster. 
 
Praktisk jaktprøve 
Elevarbeid skal gjennomføres med ett 
arbeid på praktisk jaktprøve. 
 
Elevarbeid B-prøve 
Elevarbeider skal utføres: 
• Som fortløpende kommunikasjon mellom 
elev og dommer. 
• Ved at eleven redegjør muntlig ved minst 
fire forskjellige anledninger i løpet av 
dagen. 
• Ved at eleven skriver kritikker for minst 
tre hunder i hver klasse. Etter 
bedømmingen skal 
elevens skriftlige kritikker gjennomgås av 
elev og dommer sammen. Dommeren skal 
sende en 
skriftlig uttalelse til NRK 
v/dommerkomiteen for 
jaktprøvedommere (DK). Uttalelsen skal gi 
dommerens vurdering av elevens 
kjennskap til bedømmingsprinsipper og 
teknikk samt elevens 
opptreden overfor prøvedeltagerne. 
• Dommerelev skal føres opp i katalog for 
den aktuelle prøven. 
• Dommeren må ha tjenestegjort i minst to 
år for å kunne ha elev. 
• Det skal kun gå én elev pr. dommer. 
• Dommeren kan anbefale at ytterligere 
elevarbeid gjøres i klassen. 
 

Elevarbeid skal gjennomføres 
med tre arbeid i BK og AK før 
aspirantarbeidet i disse 
klassene tas. Ved godkjent 
elevstatus i EK, må det 
gjennomføres tre elevarbeid 
før aspirantarbeidet i denne 
klassen. 
Elevarbeidet gjøres kun i én 
klasse pr. dag. Eleven skal 
gjøre elevarbeid for minst tre 
forskjellige 
dommere. 
For at elevarbeidet skal kunne 
godkjennes, må minst ti 
hunder bedømmes i hver 
klasse. 
 
Working Test 
… må minst 30 starter i hver 
klasse bedømmes… 
 
 
Praktisk jaktprøve 
Elevarbeid skal gjennomføres 
med ett arbeid på praktisk 
jaktprøve.  
Godkjent elevarbeid fra 
svensk KKL og/eller elite A, 
samt dansk åpen A og/eller 
vinner A godkjennes som 
praktisk elevarbeid. 
Elevarbeider på utenlandske 
prøver må avtales med DK i 
forkant. 
Det praktiske elevarbeidet kan 
ikke gjøres før elevstatus EK er 
innvilget. 
 
 
 
 

 
 

• Dommer må være 
autorisert for EK for å 
kunne ha elev. 

 
 
 
 

før 
aspirantarbeidet i 
disse klassene kan 
tas. 
 
Ved godkjent 
elevstatus EK, må 
det gjennomføres 
tre elevarbeid før 
aspirantarbeidet i 
denne klassen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette punktet 
endres 
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Elevarbeid Working Test 
Elevarbeider skal utføres: 
• Som fortløpende kommunikasjon mellom 
elev og dommer. 
• Ved at eleven leder startende ekvipasjer 
ved minst 10 anledninger i løpet av dagen 
Ved at eleven setter poeng for alle 
deltagende hunder i hver klasse Etter 
bedømmingen skal 
elevens poeng gjennomgås av elev og 
dommer sammen. Dommeren skal sende 
en skriftlig 
uttalelse til NRK 
v/dommerutdanningskomiteen for 
jaktprøvedommere (DUK). Uttalelsen skal 
gi 
dommerens vurdering av elevens 
kjennskap til bedømmingsprinsipper og 
teknikk samt elevens 
opptreden overfor prøvedeltagerne. 
• Dommerelev skal føres opp i katalog for 
den aktuelle prøven. 
• Dommeren må ha tjenestegjort i minst to 
år for å kunne ha elev. 
• Det skal kun gå én elev pr. dommer. 
• Dommeren kan anbefale at ytterligere 
elevarbeid gjøres i klassen. 
 
13.3.2 Aspiranttjeneste 
B-prøve 
Før aspirantarbeidet avlegges, må NRKs 
krav til gjennomført elevutdanning være 
oppfylt. 
Aspiranttjenesten skal skje for dommer(e) 
som aspiranten ikke har hatt elevarbeid 
hos. Valg av 
dommer(e) skal skje i samarbeid med DK. 
Aspirantarbeid i minst én av klassene skal 
skje for norsk 
dommer. 
• Aspiranten skal oppføres i katalogen for 
den aktuelle prøven. Må meldes arrangør 
senest en 
uke før prøven. 
• Dommer må ha fungert i minst to år for å 
kunne ha aspirant. 
• Det skal kun gå en aspirant pr. dommer. 
• Aspiranttjenesten skal utføres på B-
prøver i hver av klassene BK, AK og EK. 
• Aspiranten skal under prøven utføre et 
selvstendig arbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dommer må være 
autorisert for EK for å 
kunne ha elev. 

• Det skal kun gå én 
elev pr. dommer og 
kun én dommer per 
elev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dommer må være autorisert 
for EK for å kunne ha elev. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette punktet 
endres  
 
 
 
Tillegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette punktet 
endres  
 
 

Dette betyr at 
dagens 
prestasjoner ikke 
skal diskuteres 
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• Aspiranten skal føre kritikk over alle 
bedømte hunder i den aktuelle klassen. 
• Kritikkene skal leveres til prøveleder i 
lukket konvolutt, før dommermøte. 
 
Godkjenning 
Arbeidet behandles på dommermøtet av 
de dommere som har hatt med aspiranter 
ute i marken – hvor 
også NKKs repr. er til stede. Det blir her 
avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid 
som kvalifiserer 
han/henne til dommer. Ved evt. tvil kan 
aspiranten innkalles og eksamineres i 
regler og/eller utdype og 
nærmere begrunne sin bedømmelse. 
 
 

 
 

• Aspiranten skal ikke 
gis anledning til å 
overhøre dommers 
åpne kritikker 

 
 
 

med dommer 
underveis i 
prøven. 

 
Dette punktet 
legges til 

 

 

Fagkomiteen for retrieverjaktprøver 

 

4. Regler for kvalifiseringsprøver 

Komitéen mener at den må kunne arrangeres som bevegelig prøve. Hvis ikke; 

fjernes som en offisiell prøve og tilbys som en frivillig, uoffisiell prøve.  

Hvis prøven fortsatt skal være gjeldende, mener komitéen at den skal ha samme 

innhold og format som i dag, ref. overførbar til samme prøve i samarbeidende klubb, 

Dansk Retrieverklubb. 

 

5.4.1.Begynnerklasse 

Komitéen mener at BK-klassen skal bestå som i dag; 1 og 1 hund til bedømming. Så 

lenge regelverket er differensiert i de ulike klassene, og makkerhund er et krav i AK 

og EK, mener komitéen det er unødvendig å lage en høyere terskel for å starte i den 

laveste klassen. 

Kommentar: Alt. 2 til referansegruppa var tidligere i vårt regelverk, men ble tatt bort 

fordi det var vanskelig for dommerne å følge intensjonen til punktet om å «følge 

annen hunds arbeid» 

Komitéen er av den oppfatning at forslaget fra referansegruppa om å innføre 

makkerhund i BK er en tydelig retningsforandring av B-prøve reglementet. Komitéen 

mener at dette ikke hører hjemme i en vanlig regelverksrevisjon. Et slikt spørsmål må 

evt. tas opp som en egen strategiplan for B-prøver for årene framover, diskuteres 

bredt i klubben og forankres i både avdelinger, styret og fagkomitéer.  
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5.4.2. Åpen klasse 

Komitéen mener at innholdet i punktet skal bestå som i dag; «Minimum 2 hunder til 

bedømming, maksimalt 4 hunder til gjennomføring». Siste avsnitt kan evt. skrives om 

for å gjøre det mer tydelig hva intensjonen er. 

Komitéen mener at B-prøvene fortsatt skal være en egenskapsbedømming og ser 

ingen grunn til at B-prøve reglementet og WT reglementet skal harmoniseres. 

 

5.4.3. Eliteklasse 

Komitéen støtter referansegruppens forslag til endring; «I deler av prøven kan 

hundene arbeide samtidig, men ikke i samme område». 

Det er for mange hunder som er ute av balanse, eller har varierende grad av jaktlyst 

(på dummy). I en kunstig situasjon som en B-prøve er, vil det være større grad av 

posisjonering mellom hunder og dette kommer tydeligst fram i et fritt søk. Å risikere 

deltagernes hunder med dårlige opplevelser er etter komitéens syn unødvendig. 

Bedømming av hundetoleranse kan enkelt gjøres på andre måter. 

Ved en konfrontasjon mellom hunder er det også meget krevende for en dommer å 

objektivt avgjøre "skyldspørsmål".   

 

5.5.3 Premiering 

Bør stå skrevet som i dag.  

Bedømmingen linkes til grove- og diskvalifiserende feil (ref. listene over grove og 

diskvalifiserende feil), og som benyttes til å argumentere for en gitt premiegrad.  

Det bør være en rød tråd i både den skriftlige kritikken, åpen kritikk og belastninger, 

både som en rettledning for dommerne, men også for deltagerne. 

Man bør unngå diffuse utrykk som «godkjent arbeid» og «mangler».  

 

6.4.1. Gjennomføring 

Komitéen er ikke enig i at vannarbeid skal prøves i alle prøvetyper og klasser. 

WT er ingen egenskapsbedømming, kun konkurranse. Innføring av dette punktet vil 

låse arrangementer for mye, mhp terreng, tid på året (hekketid osv.), og i verste fall 

redusere antall prøver.  

 

Komitéen er enig i at hunder skal prøves enkeltvis i alle klasser, dvs. beholde dagens 

tekst.  
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Om mock trial; «Hunder som får 10 poeng… « 

Hvis man skal beholde poenggivning på prøveformen, mener komitéen at man bør 

man ta en diskusjon om poengsetting. 10-poeng regelen henger ingen fra DRK hvor 

en grov feil = 10 poeng trekk. Dette må evt. rettes opp i /diskuteres. 

Komitéen mener at det enkleste er å beholde poengsystem ved bedømming ettersom 

de norske dommerne er utdannet i dette, og ikke benytte seg av bokstavbedømming 

(A, B-apporter).  

 

Detaljer mhp poenggiving osv. bør inn i en veileder og ikke stå i et regelverk. 

 

6.4.3. Plassering og premiering 

Komitéen mener at ordet «kan» skal erstattes med «skal» i utdelingen av cert.  

 

8.3.3 Premiering 

Komitéen mener at teksten bør stå som i dag. Vi følger det samme systemet som 

Sverige, og har valgt å ha kvalitetsbedømming pga få A-prøver i landet. 

Så lange vi har et eget A-prøve reglement forstår ikke komitéen argumentasjonen til 

referansegruppa ang. cert og cacit på samme prøve? 

 

10.1. Norsk Mesterskap 

Komitéen mener at det ikke bør gjøres endringer på arrangementet kun for 

endringens skyld. Hva er hensikten med mesterskapshelgen og hva vil man med 

arrangementet? 

 

Innspill og oppklaring 

Pr. i dag er mesterskapshelgen 2 offisielle WT, og vi deler ut titler til vinnerne av 

unghund, mester og veteran (NMJR). 

Mesterskapet har ikke NM-status pga at utenlandske hunder har mulighet til å delta. 

Man kan dele ut cert begge dager, ettersom prøven har 2 prøvenr. 

Det er tatt høyde for færre poster og bruk av vilt under pkt. om «Unntak og 

spesifiseringer», slik at man fortsatt kan dele ut cert dag 2 (hvis man ønsker det). 

Teksten om veteranmester er tatt inn, slik at man kan dele ut tittelen etter WT, dag 1. 

Selv om man går til finale dag 2, men ikke består her, har man bestått WT dag 1 som 

forsvarer utdeling av tittel. 
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Hvis man kun ønsker veteraner som skal bestå begge dager, er sjansen liten for å 

kåre veteraner. Da bør man diskutere om tittelen skal beholdes. 

 

10.2 Eliteprøve 

Komitéen er enig i at prøven kan være på ulike tidspunkter på året. 

Hvis arrangementet kun skal avholdes som WT, kunne det vært spesifisert at dag 1 

skal gå som en mock trial? 

 


