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Kommentarer til justeringa av regelverk 2021, med hovedfokus på 

tollingjaktprøver 

 

4. Regler for kvalifiseringsprøve 

4.1 Generelt 

- Kvalifiseringsprøven skal være en enkel test på at hunden er moden for deltakelse på offisielle 

prøver for retrievere. 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. 

Kommentar: I tillegg til tidligere premiert på B-prøve eller bestått Dansk Retrieverklubbs Bruksprøve 

bør og «tidligere premiert på tollingjaktprøve» tillate hund at delta på offisielle prøver for retriever, 

alle typer.  

 

11. Regler for tollingjaktprøve 

11.1 Deltagelse 

- Se avsnitt 1.2. Tollingjaktprøve er kun åpen for Nova scotia duck tolling retriever. I tillegg må 

hunden være fylt 9 måneder første konkurransedag og ha bestått kvalifiseringsprøve (evt. 

Dansk Retrieverklubbs brugsprøve eller tilsvarende kvalifiseringsprøve eller kvalifiseringskrav 

til de ulike klassene fra andre FCI land). 

Kommentar: Ullen formulering. Foreslår at erstatte med: 

Se avsnitt 1.2. Tollingjaktprøve er kun åpent for Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Hunden må være 

fylt 9 måneder første konkurransedag. Hunden må ha bestått kvalifiseringsprøven, Dansk 

Retrieverklubbs brugsprøve eller tidligere premiert på offisiell B-prøve eller Tollingjaktprøve.  

 

11.2 Klasseinndeling 

• Eliteklasse (EK) 
- Hunden må ha oppnådd 2x1 premie i Åpenklasse på Tollingjaktprøve for to ulike dommere.  

Kommentar: «to ulike dommer» bør strykes. Per dags dato finnes de ikke godkjente dommere i 

Norge og et begrenset antall prøver. Dette vil gjøre det særdeles krevende å oppnå kravet for 

opprykk. Det er heller ikke ett krav i det svenske reglene at 1. premien må oppnås for to dommere. 

Dessuten bør en 1 premie oppnådd på offisiell TJP i Sverige, Danmark, Tyskland eller Belgia kunne 

godkjennes som kvalifiserende opprykk til høyere klasse i Norge.   

 

11.3 Gjennomføring 

Det bør presiseres i hver klasse om det brukes dummy eller vilt. 

• Begynnerklasse. 
- Hunden skal apportere minst seks vilt, minst to av disse skal ligge på svømmedypt vann. 
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Kommentar: Første del av setningen bør strykes da de er uklart hva som er hensikten med det 

spesifiserte antallet og bør erstattes med «Minst to av apportene skal ligge på svømmedypt vann.». 

Ingen lignende formulering av eksakt antall vilt som skal apporteres foreligger på B-prøve.  

 

• Åpenklasse 
- Minst fire skudd skal utløses for hunden. Hunden skal under prøven apportere minst ni vilt, 

minimum fire av disse apportene skal ligge på svømmedypt vann.  

- Føreren skal ved prøvens første markeringsoppgave- den som avslutter lokkearbeidet – være 

igjen i gjemselet med hunden plassert utenfor gjemselet.  

Kommentar 1: Som i BK bør delen av setningen strykes som spesifiserer antall vilt som må apporteres 

da de er uklart hva som er hensikten med det spesifiserte antallet. Det bør erstattes med «Minst fire 

av apportene skal ligge på svømmedypt vann.». Ingen lignende formulering av eksakt antall vilt som 

skal apporteres foreligger på B-prøve.  

Kommentar 2:  Det er presisert i innledning av punkt 11.3 at prøven lokkarbeidet avsluttes med 

skudd og vannmarkering er det overflødig tekst.  

Kommentar 3: Plassering av hund er irrelevant, det er førerens oppgave at plasser hunden så den får 

best mulig forutsetning for å løse oppgaven. 

 

• Eliteklasse 
- Hunden skal apportere minst ni vilt, minimum fire av disse apporter skal ligge på 

svømmedypt vann. 

Kommentar: Som i BK og AK bør del av setningen strykes da de er uklart hva som er hensikten med 

det spesifiserte antallet og bør erstattes med «Minst fire av apportene skal ligge på svømmedypt 

vann.». Ingen lignende formulering av eksakt antall vilt som skal apporteres foreligger på B-prøve.  

 

- Markeringenes lengde kan være opp til 40-50 meter. En overveiende del bør være 

vannmarkeringer og dobbelmarkeringer skal inngå. Føreren skal ved de 

markeringsoppgavene som avslutter lokkearbeidet bli igjen i gjemselet med hunden plassert 

utenfor gjemselet. 

Kommentar: Det er presisert i innledning av punkt 11.3 at prøven lokkarbeidet avsluttes med skudd 

og vannmarkering er det overflødig tekst. 3. plassering av hund er irrelevant og bør strykes, det er 

førerens oppgave at plasser hunden så den får best mulig forutsetning for å løse oppgaven. 

På generelt grunnlag burde all spesifisert informasjon rundt prøveområde, terreng mm. heller inngå i 

ROA en i reglene. Punktene i de forskjellige klassene bør og gjennomgås for å bli mer konsekvent i 

formuleringer.  

 

 

 

 



Tollingjaktkomiteen avd. Trondheim February 3, 2021 
 

Annet 

• Innføring av regelverk for praktisk tollingjaktprøve bør komme på plass så snart som mulig så 

at championat kan innføres og oppnås. 

• Tollingjaktprøve bør sidestilles med B-prøve gjennomgående i dokumentet. Dette sparer 

unødvendig presisering mange plasser.  

• Vi er åpen for å ha vilt kun i AK på tollingjaktprøver da vilttilgangen er vanskelig og det ikke 

finnes noe sentralt lager for avdelingene. I tillegg er dyrevelferdshensyn ytterligere en aspekt 

som bør overveies.   

• Generelt må dokumentet bli mer strømlinjeformet og formuleringer konsekvent mer like. 

Gjeller hele regelverket, alle prøvetyper. 

 

Mvh, 

Elisabeth Løhre og Johanna Järnegren 

Tollingjaktkomiteen, NRK avd. Trondheim 

 


