
Høringsuttalelser på «Jaktprøvereglement-rev02» 

fra jaktkomitéen NRK avd. Ringerike og omegn, 31.01.21. 
 

 

Følgeskrivets pkt. 5: WT 

Forslaget «Det skal også legges til rette for vannarbeid og en post med fotgående.»  Enten kreve dette 

under dette punktet, eller ta det vekk?  Trenger vi regler som ikke likevel er regler? 

 

Gjelder forslaget (vann/områdesøk/fotgående) alle klasser? Presisere. 

 

Følgeskrivets pkt. 7: 

WT Cert: Presisere: Minst 2 dommere. Menes vel ikke samtidig dømming, men på ulike poster? 

 

Følgeskrivets pkt. 8 (regl.rev-02   11.1): Mesterskapshelgen 

Et forslag 3: Offisiell WT dag 1 med avsluttende semifinale/finaleposter etter behov…eks. 3 poster (gjerne 

med vann og VILT) samme dag!. Unghundmesterskapet lørdag, og Mesterskapet (med veteran) søndag. Et 

arrangement slik det ble ca ble avholdt på Lygnaseter sist år). Enklere å stille hund i begge klasser, samt 

enklere arrangement pga 5 WT poster hver dag pluss semi-/finalepostene; kan bare utvides til dag 2.  

Rart hvis vinnere av Mesterskapet (og Eliteprøven) ikke trenger å ha vist god viltbehandling eller god 

vannpasjon…. (De som mener at kaldt vilt ikke har noen verdi eller er ekkelt, da også ta det vekk fra AK?). 

Fascinerende med retrieverarbeid/ulike mesterskap…ikke bare rene konkurranser - men egenskaper. 

Hvis for lange/vanskelige oppgaver «dag 2/finaleomganger» ved full 5 posters WT risikerer man enda mere 

at ekvipasjene gjør seg bort…står uten vinner? 

 

Følgeskrivets pkt. 9 (regl.rev02 11.2): Eliteprøven 

Vi stusser på forslaget om innføring av WT dag 1: Eliteprøven og Mesterskapshelgen blir jo omtrent like (WT 

dag 1). Vi ønsker Eliteprøven som en mer tilnærmet «jaktprøve» (B-prøve/mock trial…). 

Vi er ikke enige i innføringen av Ex WT som kvalifisering til Eliteprøven (har jo ikke tatt vilt, ei heller gjort 

vannarbeid gammelt reglement). 

 

Følgeskrivets pkt. 10 (regl.rev-02   14): Nye utdanningsregler for jaktprøvedommere: 

 

Hvorfor nye innskjerpede regler?  Sier de nyutdannede dommerne at de ikke er trygge nok? Melder 

avdelingene at dommerne har mangler? Begrunnelse først! Deretter kan man diskutere hjelpemidler. 

Evt. heller skjerpe inn kravet for å få starte med utdanningen?  

 

Norge mangler dommere i dag, derfor dumt å gjøre utdannelsen langt mere langvarig. Utdannelsen tar da 

minimum 5 år…dette er et frivillig arbeid! Vanskeligere å få personer til å stille når tidsaspektet fremover er 

så langt? (Eget liv…jobb/egne hunder..?)  

Må være en god balanse: Frivillighetens tjeneste og krav! 

 

Også ny bestemmelse om at nyutdannede dommere ikke kan være prøvens NKK representant? -hvordan 

skal da nyutdannede dommere som skal dømme over 50 stk BK få gjort dette, når avdelinger da må hyre 

inn 2 stk dommer hvorav den ene bare for å være NKK (snevert også fordi utenlandske dommere ikke kan 

være NKK). Ser at nyutdannede dommere de siste årene har vært flinke til å stille som dommere på 

bevegelige BK (og enkelte bev. AK-) prøver - og må da få være prøvens NKK-representant.  Nyutdannede 

dommere vil bli ekskludert fra mindre prøver/bevegelige prøver. 

 



Følgeskrivets pkt. 11 Spørsmål 

 Vilt? Rart hvis vinnere av Mesterskapet og Eliteprøven ikke trenger å ha vist god viltbehandling eller 

god vannpasjon….egenskapsbedømmelse! Se under overstående svar pkt 8 Mesterskapshelgen. 

 Tillatt med 2-farget dummy etter vurdering, men intet krav om at disse må benyttes (ønsker ikke 2 

farget i felt/dirigering, kun ved markeringer). 

 Dummylauncher: Trenger presisering av forslaget: Håndholdt? Poofer (tilleggskudd?) Maks 

ladning/skyteavstand? Størrelse/type dummy? Vi er generelt positive til forsaget: Ikke krav, men 

tillatelse. Gir jevn kast og sparer medhjelper.  

 

Regl.rev02 3. Krav til prøveleder 

Hvis denne må være dommer, er det enda vanskeligere å få tak i prøveledere/dommere… Svakhet hvis 

samme person skal fylle begge oppgaver samtidig under et arrangement. 

 

Regl.rev02 6.1. B-prøve 

«B-prøve er en egenskapsbedømmelse. Prøven skal simulere småviltjakt»….menes her da vidt begrep «jakt 

på småvilt etter viltlista», altså ikke bare småviltjakt som støkkjakt i Norge, men også «godsjakter» 

fasan/rapphøns ala Sverige/Danmark/England osv? Presisering? 

 

Regl.rev02 6.4.2 + 6.4.3. Makkerhunder 

Åpen/Eliteklasse: « En eller flere hunder på tilfredsstillende nivå, som ikke er under bedømmelse, kan være 

makkerhunder». Hvem bedømmer om hunden er tilfredsstillende? /Kriterier? Vi mener at makkerhunden 

må være kvalifisert for klassen.   

 

Regl.rev02 7.4.1 Mock Trial 

«Ved Walk-Up har dommeren to hunder i linjen og ved drev maksimalt seks hunder i linjen - optimalt fire 

hunder, men dette kan fravikes avhengig av klasse og andre praktiske forhold» Fravike hele avsnittet eller 

noe av det? Trenger vi regler som ikke likevel er regler? 

 

Regl.rev02 7.4.1 WT lag 

«WT Lag arrangeres etter prinsippene for WT. Et lag består av 3 hunder. Lagene velger selv hvilken hund 

som løser hvilken apport per post.» Presisering: Må stå at det er 3 oppgaver per post og at alle hundene må 

gjøre én oppgave pr post. 

 

Regl.rev02 12.4.2 Toller – grove feil 

Hvorfor ikke piping som grov feil her, slik som i reglementet 6.5.2. Forglemmelse i pk.t eller bevisst? 

 

Ellers:  

 

Bifaller: 

 Premiegradene 1., 2. og 3.premie på A-prøver, B-prøver og TJP er foreslått endret til Excellent, Very 

Good og Good 

 Åpen klasse B-prøve: Apporteringer skal også gis i våtmark/vann. 

 

Presisering: Reglementet må skrive hva forkortelsen DK står for (Danmark? Dommerkomitéen?) 

 

Spørsmål: Hvorfor kom forrige endring vedr. dummy-størrelse kun 500 gr? Vi ser fordelen av å kunne 

benytte dummier med mindre størrelse, spesielt i eliteklassen ved simulering visse typer arbeid.  

 


