
Revidering av regelverk Jaktprøver for Retrievere. 
 
Jeg tror vi må angripe dagens regelverk på en helt annen måte.  Etter å ha vært 
rundt og sett, deltatt og dømt jaktprøver de siste årene, er det ikke regelverket 
det er stor frustrasjon over blant deltagere, men dommeres håndtering og 
forståelse for eksisterende regelverk.  Derfor vil jeg foreslå at eksisterende 
regelverk blir gjeldene for 2 nye år, til vi som dommere kanskje kan enes om 
hvilken planet vi er på.  
Det har nå vært klippet og limt i regelverket i så mange år at det framstår lite 
forståelig og konsekvent. 
Jeg vet jo av erfaring hvordan dette blir mottatt, så jeg har noen kommentarer 
til «Revisjon02». 
 
Skal være vann i AK?  Nei. Teksten må forandres til Kan være vann i AK der 
aktuelt prøveterreng tillater dette.(også EK).  
 
Mesterskapshelgen og Eliteprøven MÅ være som nå, inntil det blir gjort en 
grundig vurdering av disse mesterskapene. Med nytt forslag til 
Mesterskapshelgen gjør at en hund kan vinne UTEN å bli testet sammen med 
annen hund og UTEN og  hatt vilt i munnen. Når det gjelder Eliteprøven ser det 
ut til at sentrale organer også her er historieløse. 
 
Å innføre EXC, Very Good og Good finnes det ingen god mening med. Dette 
brukes på Int. Field Trials og utstilling. Vi har årelang tradisjon for dagens 
premieringer som er på lik linje med våre naboland. 
 
Launchere skal ikke anvendes i prøvesammenheng.  Her er det for mange 
variabler og det kan fort gå galt. 
 
Kvalifiseringsprøve blir uoffisiell og bevegelig. 
 
Grove feil og Diskvalifiserende feil må gjennomgås på nytt. Man burde kanskje 
også ha et punkt som heter Feil som fører til 0 Premie.  
 
 
 
 
 
 



Jeg velger også å vedlegge deler av mitt tidligere innspill: 
 
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» 
 
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 . 



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 2021 og det finnes allerede 
andre meget gode opplegg for dette. (eksempler kan enkelt framvises). NRK 
bør prøve og være en innovativ klubb. 
 
 
Erling Skotner 
 
 
 


