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Innspill til første høringsrunde, frist 2. august: 

Til første høringsrunde kom det inn innspill fra: 

• Avdeling Fosen 

• Avdeling Vest-Finnmark 

• Avdeling Midt-Hedmark 

• Jaktprøvedommer Morten Kjelland 

• Raseråd Labrador 

Høringsinnspillene er gjengitt i sin helhet: 

 

Avdeling Fosen: 

Innspillene går på medlemmenes mulighet for å delta og/eller oppnå nødvendig 
premiering, uavhengig av hvor man bor i vårt langstrakte land. 
 
5.4.3 
Hund som har oppnådd 1. AK(x1) kan gå som makker til hund i EK. 
 
6.4.3 
Kravet om at minst 10 ekvipasjer må stille for at certifikat kan utdeles er for høyt. 
Foreslår følgende tilføylse: Med mindre enn 10 ekvipasjer må ekvipasjen ha oppnådd 
minst 90% av mulige poeng på prøven for å få cert. 
 

 
Avdeling Vest-Finnmark: 
 
Avdeling Vest-Finnmark er opptatt av at det skal være like forhold for både 
deltakere og arrangører uansett hvor i landet man bor. 
Som en konsekvens av dette, har vi et sterkt ønske om følgende: 
  
1. Fjerne vilt også fra AK på B-prøve. 
Punkt 5.4.2. i regelverk for B-prøver.  
Begrunnelse: Mange steder i Norge er det umulig lokalt å kunne skaffe vilt ihht 
viltlisten til egen trening eller til prøve. Det fører til at prøvedeltakere ikke får trent 
hundene tilstrekkelig i forkant av prøvene. Som arrangører må svært mange 
avdelinger bruke store ressurser på å få tak i vilt til kurs og trening. I tillegg er det nå 
nesten håpløst å bli kvitt brukt vilt. Av etiske hensyn er det også uholdbart at det skal 
felles store mengder matvilt som går til trening av hunder. Hunder som skal bli 
jaktchampions får uansett apportert vilt på den praktiske jaktprøven. 
  
2. Fjerne bestemmelsen om at makker i eliteklassen på B-prøve MÅ være en 
reell elitehund. 
Punkt 5.4.3. i regelverk for B-prøver. 
Begrunnelse: Det er et urimelig krav at arrangør skal skaffe til veie en reell elitehund 
fra et annet sted i landet. Det er også utenkelig at en hund skal nektes å starte på 
prøve fordi slik makkerhund ikke er tilgjengelig. Det må være opp til prøveleder å 
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vurdere om makkerhund som ikke er påmeldt prøven, har tilstrekkelig nivå til å 
gjennomføre prøven.  
  
3. Kravet om at det må være minst 10 hunder i EK på Working test for at CERT 
skal kunne deles ut, må fjernes. 
Punkt 6.4.3. i regelverk for WT. 
Begrunnelse: Det er dommerens skjønn som avgjør hvorvidt hunden går godt nok til 
at det innfrir kravene for CERT, ikke hvor mange hunder dommeren dømmer på 
prøven. Eventuelt kan det jo vurderes om man bør øke kravet fra 70 % av oppnåelige 
poeng, til 80 %. 
  
Videre er det viktig for oss at Norsk Retrieverklubb sikrer rekruttering til de jaktlige 
aktivitetene fra bredden - både med tanke på de ulike rasene og blant medlemmene. 
Utviklingen går helt klart mot at det er økende andel hunder av såkalt "jakttype" på 
prøvene. Det er berikende for miljøet at vi sikrer rekruttering også blant medlemmer 
som ikke hadde jaktprøver i tankene da de skaffet seg retriever. For å styrke og 
forbedre samholdet på tvers av særinteressene, må det komme tydelig frem i 
regelverket og i ROA at prøvene ikke legges opp med for høy vanskegrad. Det skal 
selvsagt være grunnleggende krav og forventninger til ekvipasjene som deltar, men 
samtidig må det vises varsomhet slik at man ikke møter stadig mer sammensatte og 
utfordrende oppgaver allerede i begynnerklasse.  
  
Punkt 5.2.2. Bedømmelse i regler for B-prøver bør i større grad 
være samordnet med punkt 6.4.2. Bedømmelse i regler for WT. Dette gjelder 
avsnittene "Dommer skal vektlegge følgende egenskaper", "Grove feil", "Feil som gir 
0 poeng" og "Diskvalifiserende feil".  
  
Avslutningsvis ber vi om at SJK sitt utkast til nytt ROA blir sendt til avdelingene på 
høring så tidlig som mulig i prosessen. 
 

 
Avdeling Midt-Hedmark: 
 
1.1.3 Prøvedokumenter 
Tekst må oppdaterast i forhold til at all godkjenning av dokumneter føregår via 
dogweb arra. T.d. skal ingen partilister som skal underskrivast av dommar. 
Det same gjeld for tekst der oppgåver til NKK-repr er beskreve. 
  
5.5.2 Bedømmelse 
Grove og diskvalifiserende feil er de samme i alle klasser, noe som harmonerer dårlig 
med at hunder i AK og Elite skal kunne prestere på et høyere nivå enn BK-hunder. 
T.d. bør det være aksept for at en hund i BK som knaller (om hunden uten tillatelse 
forlater sin plass i den hensikt å apportere) ikke blir diskvalifisert dersom fører klarer 
å stoppe den. 
Etter det svenske tollingjaktprøvereglementet er det t.d. aksept for at viltet blir lagt i 
nærheten av fører i BK, mens viltet skal leveres i hånd i AK og EK. 
  
5.5.3 Premiering 
Same forhold – grove og diskvalifiserande feil er dei same for alle klassane – 
kommer også til utrykk under vilkår for premiegrad. 
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11. Regler for tollingjaktprøve 
Pkt 11.2 Klasseinndeling 
«Eliteklasse (EK) Hunden må ha oppnådd 2 × 1. premie i Åpen klasse på 
Tollingjaktprøve for to ulike dommere.» 
  
Kommentar: Et krav om 2x1. premie for 2 ulike dommere på TJP vil i nåværende 
situasjon med ingen godkjente norske dommere og trolig maks 4 prøver i året 
(Sørlandet, Østlandet, Trøndelag og evt. en Tollerfestival) medføre at det blir 
særdeles krevende å oppnå kravet for opprykk til eliteklassen. 
Kravet til å kunne rykke opp i EK fra AK bør senkes til 2x1. premie. Det er ikke et 
krav etter det svenske TJP-reglementet at 1. premie må oppnås for 2 ulike dommere. 
I tillegg bør en 1. pr. oppnådd på offisiell TJP i Sverige, Danmark eller Belgia (disse 
landene har offisielle TJP) kunne godkjennes som kvalifiserende for opprykk til neste 
klasse. 
Argumentasjon: At en ekvipasje kan kvalifisere seg for start i en høyre klasse 
gjennom start på TJP i utlandet er viktig og riktig i en situasjon med få TJP i Norge. 
  
Andre forhold som bør kommenterast: 
Innføring av championat for TJP 
Fart og stil 
Fart og stil blir bedømt både på jaktprøve og WT. 
Fart og stil er ingen eigenskap og bør ikkje vere ein del av bedømmingsgrunnlaget 
ved fastsetting av premiegrad på jaktprøve. 
Effektivitet er eit mykje betre kriterie for vurdering av hunden sine eigenskapar som 
jakthund som skal vere til nytt for jeger under jakta. 
For WT som er ein konkurranse er det naturleg å også legge vekt på fart og stil. 
 

 
Jaktprøvedommer Morten Kjelland: 
 
1 Fellesbestemmelser 

Mulig disse ikke skal endres, men har et par kommentarer på noe som kanskje bare 

er skrivefeil 

1.1.4 – Andre avsnitt på side 3. Der står det Dommer, dommerelev eller 

dommeraspirant dommerkandidat kan ikke ……. 

1.1.7 – I de 2 første setningene her brukes uttrykket anerkjennes/anerkjent – burde 

det ikke heller benyttes ordet godkjent/godkjennes? 

1.3.3 – I siste setning her står, Dersom hunden utfører et utilfredstillende arbeid, kan 

dommer avslutte avprøvningen. Bør det her presiseres hva det menes med dette? 

Nevner bare et par eksempler for å vise hva jeg tenker på. Er det f eks 

utilfredstillende at den ikke kan gå til premiering? Si at en unghund knaller på første 

markering, skal prøven da kunne avbrytes på dette grunnlag? 

1.6 – Punktet Dommerkandidater. Her brukes også ordet kandidater. Men lenger ned 

i dette avsnittet dukker punktet Sosiale medier opp. Mulig dette bare skyldes en 

skrivefeil. Mener dette burde være et eget avsnitt.  
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2 Instruks for NKK’s representant 

Pkt 2 – Siste setning. Unntak er nevnt i kapittel 1.1.4 – Ser ikke at dette kummer til 

uttrykk i dette kapittel. 

3 Generelle bestemmelser 

3.1.Siste setning. Utfyllende bestemmelser og tolkninger til dette regelverk finnes i 

«NRK’s rettledninger for jaktprøver for retrievere» - meg bekjent har denne 

rettledningen aldri blitt laget 

Når jeg er inne på dette punkt. Vi hadde som kjent tidligere ROA og jeg mener denne 

hadde sin misjon, men ser også at den kunne vært noe skrevet om. Uansett hva man 

kaller dokumentet mener jeg at vi hadde vært tjent med å ha hatt en form for veileder 

for utdypning/praktisering av regelverket som kunne fungert som en støtte i 

bedømnings situasjoner. Tenker her f eks på saker som er blitt diskutert på 

dommerkonferanser og som ikke er nevnt annet enn i referater derfra. Det er også en 

god del saker der man kunne kommentert mer spesifikt hvordan reglene burde 

praktisere opp mot de forskjellige klassene og da spesifikt begynner klassen. 

 

5 Regler for B-prøve 

5.4.1 Begynnerklasse – Veldig tynn tekst her(se bedre tekst for AK og EK) for 

hvordan terreng/opplegg kan /bør være 

5.4.2 Åpen klasse – litt dårlig språklig i 2. setning her. Tenker da på dette med 

bedømming kontra gjennomføring. Kan misforstås. 

En annen liten sak her er det som er skrevet om å kunne benytte makkerhund. Bør 

kanskje stå hvilket nivå denne skal være på. Teksten kan for eksempel være; benytte 

makkerhund som minimum er kvalifisert for klassen. 

I tillegg så er det i dette punkt henvisning til pkt 4.2.(viltlisten), men den ligger i pkt 

3.3. 

5.5. Bedømmelse og premiering 

Her har jeg kun mere generelle kommentarer. Mener prinsipielt at det var feil at vi dro 

inn tekst/begrep fra A-prøve reglementet ved tidligere revisjon. For det første så er B-

prøvene en kvalitetsbedømming og det bør derfor være et større rom for en 

helhetsbedømming som jeg synes fort kan bli begrenset med de begrepene som vi 

nå benytter. 

Synes man skal gjennomgå hele teksten under 5.5. med kritiske øyne og se om den 

er optimal. Jeg mener den kan be uten at jeg på sparket har et konkret forslag. Dette 

er et punkt som bør diskuteres så man får inn litt forskjellige meninger/oppfatninger 

 

6 Regler for Working Test 
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Har ingen spesifikke kommentarer til disse, men mer generelt at disse reglene bør 

være så like de som gjelder for de øvrige land i Europa. Dette er vel den 

prøveformen som praktiseres mest i de fleste land i Europa og som bør være mest 

gjenkjennbare på tvers av landene. 

 

10 Nasjonale mesterskap i jakt  

Mulig bare litt språkforvirring, men i 10.1.1 er det nevnt at Working Testen dag to kan 

gjennomføres på færre enn 5 poster og i 10.1.2 – 3.avsnitt står at Semifinalene 

gjennomføres på 2 poster. 

 

12 Utdanningsregler for jaktprøvedommer 

Ikke noe spesifikt feil, men som kjent er det de senere år vært veldig begrenset med 

praktiske prøver i Norge. Vet ikke hva status er for tiden for at denne delen av 

utdanningen kan tas f eks i Sverige eller Danmark, men det burde etter mitt syn være 

gitt alternative muligheter for dette. 

 

Raseråd Labrador: 

3.3 Viltliste 
 
Mulighet for å søke om dispensasjon fra viltliste for avdelinger og prøver hvor det er 
vanskelig å få tak i matvilt, ev definere hva det kan gis dispens for.  
 
4.1  
 
…Bestått på Norsk Retrieverklubbs kvalifiseringsprøve, eller tidligere premiert på B-
prøve eller Dansk Retrieverklubbs Bruksprøve, er en forutsetning for å kunne starte 
på offisiell B-prøve og Working Test for Retrievere.   
 

Formulere det bedre. Bestått NRKs kvalprøve/tidligere premiert på B-prøve (dekker 
dette også utenlandske hunder?) eller bestått dansk Retrieverklubbs bruksprøve er 
en forutsetning for å kunne starte på offisiell B-prøve og WT for retrievere.  
 
 

5.1 Generelt 
Ekstra setning tilføyes under punkt 5.1: 
 
Hunden skal sitte i ro hos fører frem til dommeren gir klarsignal for apportering. 
 

5.4.1  
 
Ønskelig med krav om vannarbeid i både BK og AK, anbefalt i EK.  
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5.5.2  og 6.4.2. 
 
Grove feil:  
Høylytt handling/føring: Ønskes vesentlig mer spesifisert. Lite ønskelig med fører 
som joystick, en viss grad av selvstendighet er ikke feil mht rasen.  
 
og 6.4.2 Bedømmelse 
 
‘Diskret føring’ og ‘Stil og Fart’  
Ønskes vesentlig mer spesifisert. Arbeid i stor fart må ikke forveksles med effektivt 
arbeid hvor hunden arbeider metodisk godt 
 

13.1 Målsetting 
 
… Videre skal utdanningen sikre at jaktprøvedommerne har tilstrekkelig kompetanse 
til å bidra til et avlsutvalg som kan sikre rasenes egenskaper for fremtiden. 
 
Raserådet mener det er viktig at jaktprøvedommere og spesielt instruktører også har 
breddeerfaring og kunnskap om alle retrieverrasene, forskjellige linjer, typer og 
bruksområde, det er spesielt viktig i de rasene som er delt. Viktig del av strategiplan 
og økt fokus på dualhunden. 
 

 
 
 


