Høringsdokument – NKKs Regler for jaktprøve for retrievere 2022-24

Gjeldende regelverk 2019-21

1 1. Fellesbestemmelser
1.1 Arrangement

Forslag til nytt – 2022-24
Nytt:
Formål: Jaktprøver for retrievere skal danne grunnlag for vurdering av
retrieverens opprinnelige egenskaper som apporterende fuglehund.
Prøvene skal fremme bruk av retrievere for human jaktutøvelse og bidra
til et avlsutvalg som kan sikre rasens egenskaper for fremtiden.

Ellers er kap.1 Fellesbestemmelser diktert av NKK og stort sett som før.
Det foreligger en ny mal som vi skal bruke, og det er gjort noen
endringer i den slik at den tar høyde for bl.a.
jaktprøveprogrammet/dogweb arra.
Nytt under pkt. 1.2
1.2
Deltagelse mv.
1.2.1 Hunder

Hunden må ha fylt 9 måneder senest prøvedagen.

2 INSTRUKS FOR NKKs REPRESENTANT
1. NKKs representant oppnevnes av arrangør.

2. Det skal kun benyttes autoriserte norske dommer som NKKs
representant. Representanten er prøvens høyeste myndighet
hva angår fortolkning av regler.
Unntak er nevnt i kapittel 1.1.4.
3. Representanten må være tilstede alle prøvedager. NKKs
representant kan ikke delta på prøven eller eie hund som
deltar. Representanten kan selv dømme. Bevegelige prøver på
forskjellige datoer kan ha ulik NKK representant.
4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp
med NKKs representant, og saken forsøkes løst på stedet. Hvis
dette ikke lykkes, skal saken innrapporteres til NKK.
5. NKKs representant skal, før premieutdeling, gjennomgå
dommerkritikkene og kontrollere at det ikke foreligger brudd
på regelverket i forholdet mellom beskrivelse og premiegrad.
Hvis dette er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet
med vedkommende dommer.
Premiegrad kan eventuelt endres på stedet forutsatt at feil
bruk og/eller fortolkning av prøvereglene kan påpekes. Den
fastsatte premiegrad kan etter dette ikke endres dersom det
ikke påpekes formelle feil ved arrangementet.
6. NKKs representant påser at praktiseringsreglene for
dommerfunksjoner etterleves.

7. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med
prøvens leder gjennomgå prøvens dokumenter. Hvis prøven er
så stor at dette ikke er mulig, sender prøveleder dokumentene
til NKKs representant snarest mulig etter prøven. NKKs
representant sender deretter prøvedokumentene til NKK med
sin innstilling.
8. Dersom det fungerer elever/aspirant ved prøven skal NKKs
representant overvære og delta i behandlingen av disse
arbeider sammen med de aktuelle dommere.
NKKs representant kan gå med elev, men kan ikke gå med
aspirant.

3 INSTRUKS FOR PRØVELEDER
3.1 Prøveleder oppnevnes av arrangør.
3.2 Prøvens leder må [velge om vedkommende skal ha
dommerautorisasjon eller ei [om det skal stilles krav til den
som oppnevnes gjøres det her, jf. NJK- vedtak 31/19].
3.3 Prøveleder er høyeste myndighet på alle andre områder
enn fortolkning av regelverket. Fortolkning av regelverket er
NKK representantens ansvar, se egen instruks.
3.4 Prøveleder må ha tilstrekkelig kjennskap til prøveformen
og inngående kjennskap til regelverket og disiplinærreglene.
3.5 Prøveleder skal ha god kunnskap til prøveformens ITløsning.

3.6 Prøvens leder kan når som helst gripe inn dersom dette
anses nødvendig innenfor eget myndighetsområde.
3.7 Prøvens leder gir instruks til dommere og funksjonærer
[dommermøte] i henhold til særregelverk.
3.8 Påse at prøvereglene blir fulgt nøye og skal ta alle
forhåndsregler om at bedømmingen skal bli så enhetlig og
riktig som mulig.
3.9 Prøveleder kan avlyse prøve [jf. reglenes pkt. om avlysning,
Force majeure]. Avlysning skal formidles NKKs administrasjon
omgående.

4 GENERELLE BESTEMMELSER FOR JAKTPRØVER FOR
RETRIEVERE
4.1 GENERELT
Førere plikter å sette seg inn i jaktprøvereglene for retrievere og merke
seg de feil som berettiger dommeren å avbryte prøven. Førere har rett
til å stille dommeren spørsmål om det aktuelle prøveopplegget før
start. Under prøven er det ikke adgang til å diskutere
dommeravgjørelser med dommeren. Deltakerne skal rette seg etter
anvisninger fra dommer under avprøvingen og ellers fra prøvens leder
så lenge de befinner seg i prøveområdet. NKK-representant har
fullmakt til å bortvise deltaker som ikke retter seg etter dommer,
arrangør eller prøveleders instrukser og som med overlegg forstyrrer en
annen deltaker eller dennes hund.

NRKs rettledninger for jaktprøver for retrievere – vil bli utarbeidet som
en utdyping av regelverket

Det er ikke tillatt med noen form for bekledning eller halsbånd på
hunden når den er under bedømmelse. Det er heller ikke tillatt å gi
hunden mat eller godbit. Drikke får kun gis etter anvisning fra dommer.
Utfyllende bestemmelser og tolkninger til dette regelverket finnes i
«NRKs rettledninger for jaktprøver for retrievere».

4.2 SØKNAD OM Å AVHOLDE PRØVE
Se 1.1.2. NRKs raseråd kan søke til NRKs Hovedstyre om å arrangere
rasespesifikke prøver begrenset til B-prøve eller Working Test. Søknad
om dette følger ordinær frist for terminlisten.

4.3 VILTLISTE
For prøvetyper hvor det brukes eller felles vilt skal dette være i henhold
til listen under:
rype – skogsfugl (foruten tiur) – fasan – ærfugl – and – jaktbare vadere
– duer – gås (foruten kanadagås) – kanin/hare

5 REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE
5.1 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

5.1.

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.

eller Dansk Retrieverklubbs Bruksprøve, er en forutsetning for å kunne
starte på offisiell B-prøve og Working Test for retrievere

5.2 KRAV TIL DOMMER

Kvalifiseringsprøven gjennomføres som en bevegelig prøve.

5.2 KRAV TIL DOMMER

Dommer må være godkjent autorisert kvalifiseringsprøvedommer, se
pkt. 12.1.

Dommer må være godkjent autorisert kvalifiseringsprøvedommer. Norsk
retrieverklubbs dommerkomité har delegert myndighet til å autorisere
kvalifiseringsprøvedommere, se pkt. 13.

5.3 DELTAKELSE

5.3 DELTAKELSE
Se avsnitt 1.2.

Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden være fylt 9 måneder første prøvedag.

5.4 GJENNOMFØRING AV PRØVEN
Kvalifiseringsprøven må inneholde grunnleggende elementer for en god
gjennomføring av senere deltakelse på B prøver, Working Test og
Tollingjaktprøve.
Hunden skal prøves i:
•
•
•
•
•
•
•

Toleranse for tannvisning
Lineføring 50 meter
Fri ved fot 50 meter
Sitt og bli, mens fører går 50 meter fra hunden
Innkalling 50 meter
Apportering, avstand til hund 15 - 20 meter
Skuddtest

5.5 BEDØMMELSE OG GODKJENNING
Ved apporteringstesten skal det benyttes standard 500 grams
dummyer. Ved skuddtesten skal det benyttes løsammunisjon.
Tannvisning
Hundens tilgjengelighet undersøkes. Det er ikke krav om at hunden skal
være i ro ved tannvisningen.
Lineføring
Hunden skal villig følge fører, men uten krav til absolutt nøyaktighet.
Fri ved fot
Hunden skal villig følge fører, men uten krav til absolutt nøyaktighet.
Bli sittende og innkalling, 50 meter
Hunden skal bli sittende når fører går i fra, og uten problemer la seg
kalle inn etter signal fra dommer.
Apportering, 15 – 20 meter
Hunden skal bli sittende løs under kast av dummy og sendes på signal
fra dommer. Hunden skal vise at den apporterer spontant og villig
bringer apporten tilbake til fører. Det skal ikke legges vekt på detaljer i
grep og avlevering.
Skuddtest
Hunden skal sitte i ro hos fører når et skudd blir avfyrt av dommer.
Premieringssystem
Bestått eller ikke bestått.

Hunden kan ikke godkjennes hvis følgende oppstår under prøven:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hunden drar i kobbelet og må korrigeres kraftig og gjentatte
ganger med dette under lineføring.
Hunden forlater føreren under fri ved fot
Hunden forlater sin plass under «sitt og bli» før eieren kaller inn
hunden
Hunden lar seg ikke kalle inn
Hunden forlater føreren og tar apporten uten å ha fått
kommando («gjennomført knalling»)
Hunden vegrer apporten (forlater denne uten å apportere)
Hunden ødelegger eller rømmer med apporten, eller bringer
apporten vekk fra føreren og legger den fra seg et annet sted
Hunden viser tydelig skuddredsel eller forlater føreren ved
skuddtesten

6 REGLER FOR B-PRØVE
6.1 GENERELT
B-prøve er en egenskapsbedømmelse. Prøven skal simulere småviltjakt
hvor det felles flere vilt. Hunden skal kunne markere noe av viltet, mens
andre skudd indikerer viltfall som hunden ikke kan markere. Under
prøven skal hunden føres ukoblet. Hensikten er å bedømme hundens
jaktlige egenskaper.

6.1 GENERELT
B-prøve er en egenskapsbedømmelse. Prøven skal simulere
småviltjakt hvor det felles flere vilt. Hunden skal kunne markere
noe av viltet, mens andre skudd indikerer viltfall som hunden ikke
kan markere.
Under prøven skal hunden føres ukoblet.

Prøveterrenget skal utnyttes aktivt med naturlige forflytninger til nye
situasjoner som under en pågående jakt, og i forhold til terrengets
beskaffenhet. Apporteringstilfellene vil som en konsekvens av dette
kunne variere fra hund til hund.

Prøveterrenget skal utnyttes aktivt med naturlige forflytninger til
nye situasjoner som under en pågående jakt, og i forhold til
terrengets beskaffenhet. Apporteringstilfellene vil som en
konsekvens av dette kunne variere fra hund til hund.

Terreng og prøveopplegg skal tilpasses de ulike klassene. Det skal skytes Terreng og prøveopplegg skal tilpasses de ulike klassene.
før kast. Det skal benyttes hagle med løsammunisjon.
Det skal skytes før kast. Når skytter er synlig for hunden skal hagle
med løsammunisjon benyttes.
6.2

DELTAKELSE

6.2

DELTAKELSE

Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden være fylt 9 måneder første prøvedag og ha
bestått kvalifiseringsprøve (eventuelt tilsvarende kvalifiseringsprøver eller
kvalifiseringskrav i andre retrieverklubber tilknyttet FCI), eller være premiert
på jaktprøve.

Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden ha bestått kvalifiseringsprøve
(eventuelt tilsvarende kvalifiseringsprøver eller kvalifiseringskrav i andre
retrieverklubber tilknyttet FCI), eller være premiert på jaktprøve.

6.3 KLASSEINNDELING
B-prøver kan arrangeres i følgende klasser:

6.3 KLASSEINNDELING
B-prøver kan arrangeres i følgende klasser:

Begynnerklasse (BK): Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd premiering
i Åpenklasse eller Eliteklasse.

Begynnerklasse (BK): Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd
premiering i Åpenklasse eller Eliteklasse.

Åpenklasse (AK): Hunden må ha oppnådd 1. premie i Begynnerklasse på
B-prøve. Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd premiering i Eliteklasse.

Åpenklasse (AK): Hunden må ha oppnådd Excellent i
Begynnerklasse på B-prøve. Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd
premiering i Eliteklasse.

Eliteklasse (EK): Hunden må ha oppnådd 2 × 1. premie i Åpenklasse på
B-prøve for to ulike dommere.

Eliteklasse (EK): Hunden må ha oppnådd 2 x Excellent i Åpenklasse
for to ulike dommere.
En 1. premie fra åpen A i Dansk Retriever Klub eller 1. premie fra
KKL i SSRK kan erstatte en Excellent i norsk Åpenklasse på
jaktprøve B.

6.4 GJENNOMFØRING
Prøvene skal gjennomføres på fastsatte datoer eller som bevegelige
prøver mellom fastsatte datoer.

6.4.1 Begynnerklasse
I denne klassen skal hundene prøves én og én. Terreng og
vannarbeid skal tilpasses klassen.

For bevegelige prøver må det i Begynnerklassen (BK) være minst tre
deltagende ekvipasjer, i Åpenklasse (AK) og Eliteklasse (EK) minst åtte
deltagende ekvipasjer.

Prøven skal omfatte minst to apporteringer på svømmedypt vann,
og det skal avfyres minst fire skudd. Forstyrrende skuddløsninger
og «viltfall» under hundens arbeid skal ikke forekomme.

6.4.1 Begynnerklasse
I denne klassen skal hundene prøves én og én. Terreng og vannarbeid
skal tilpasses klassen.

I denne klassen benyttes standard 500g dummyer. Tofarget
dummy kan benyttes til markeringer.

6.4.2 Åpenklasse
I denne klassen skal hundetoleranse bedømmes. Dette gjøres ved
at det er minimum to hunder til bedømming, og maksimum fire
hunder til gjennomføring.
En eller flere hunder på tilfredsstillende nivå, som ikke er under
I denne klassen benyttes standard 500g dummyer.
bedømmelse, kan være makkerhunder.
6.4.2 Åpenklasse
I deler av prøven kan hundene arbeide samtidig, men ikke i samme
I denne klassen skal hundetoleranse bedømmes. Dette gjøres ved at det område.
er minimum to hunder til bedømming, og maksimum fire hunder til
gjennomføring. Om nødvendig kan man benytte makkerhund som ikke
Prøveterrenget skal kunne omfatte naturlige hindringer med
er under bedømmelse. I deler av prøven kan hundene arbeide samtidig, vanskeligere tilgjengelighet, som i et vanlig jaktterreng.
men ikke i samme område.
Prøveopplegget skal være variert, og det skal inneholde
forflytninger til nye situasjoner og oppgaver.
Prøveterrenget skal kunne omfatte naturlige hindringer med
vanskeligere tilgjengelighet, som i et vanlig jaktterreng. Prøveopplegget Apportering skal også gis i våtmark/vann.
skal være variert, og det skal inneholde forflytninger til nye situasjoner
og oppgaver. Apportering skal så langt det lar seg gjøre også gis i
I denne klassen skal vilt benyttes i henhold til viltlisten, pkt. 3.4.
våtmark/vann.
Prøven skal omfatte minst to apporteringer på svømmedypt vann, og
det skal avfyres minst fire skudd. Forstyrrende skuddløsninger og
«viltfall» under hundens arbeid skal ikke forekomme.

I denne klassen skal vilt benyttes i henhold til viltlisten, pkt. 2.4.

Det skal avfyres minst åtte skudd i hvert par. I denne klassen skal
hundene normalt ha forstyrrende skudd og viltfall, flere
markeringer, dirigeringer og søk.

Det skal avfyres minst åtte skudd i hvert par. I denne klassen skal
hundene normalt ha forstyrrende skudd og viltfall, flere markeringer,
dirigeringer og søk.
6.4.3 Eliteklasse
Under hele prøven skal det være minst to hunder kvalifisert for
eliteklassen i arbeid/passivitet samtidig. En eller flere hunder kan være
makkerhunder som ikke er under bedømmelse og hundene skal kunne
arbeide samtidig og i samme område
Prøveterrenget skal kunne omfatte varierende og naturlige hindringer
som i et større jaktterreng. Apportering skal så langt det lar seg gjøre
også gis i våtmark/vann. Prøveopplegget bør omfatte «høyt trykk»
gjennom et betydelig antall skudd og «viltfall», forflytninger og
variasjon i terreng og jaktlige situasjoner. Toleranse ved forstyrrende
skudd og «viltfall» bør prøves flere ganger under hundens arbeid.
Hundene skal prøves både i apporteringer under pågående jakt med
skytter(e) og i søk.
I denne klassen benyttes standard 500g dummyer.

6.4.3 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.
I deler av prøven kan hundene arbeide samtidig, og i samme
område.

Prøveterrenget skal kunne omfatte varierende og naturlige
hindringer som i et større jaktterreng. Apportering skal så langt
det lar seg gjøre også gis i våtmark/vann. Prøveopplegget bør
omfatte «høyt trykk» gjennom et betydelig antall skudd og
«viltfall», forflytninger og variasjon i terreng og jaktlige
situasjoner. Toleranse ved forstyrrende skudd og «viltfall» bør
prøves flere ganger under hundens arbeid. Hundene skal prøves
både i apporteringer under pågående jakt med skytter(e) og i søk.
I denne klassen benyttes standard 500g dummyer. Tofarget dummyer
kan benyttes til markeringer.

6.5

BEDØMMELSE OG PREMIERING

6.5.1 Generelt
Ved fastsettelse av premie skal dommeren vektlegge et helhetsinntrykk
av ekvipasjens arbeid, særlig hundens effektivitet og kapasitet som
apportør i ulike situasjoner, dens samarbeidsvilje og konsentrasjon om
oppgaven, og derved om hunden er til reell nytte for jakten.
I Begynnerklassen skal hundens generelle arbeidsvilje, spontanitet i
apportering og samarbeidsvilje vektlegges. Mangelfull lydighet skal ikke
bedømmes for hardt.
I Åpenklasse stilles strengere krav til lydighet, ro og konsentrasjon ved
fot og på post.
I Eliteklassen stilles store krav til lydighet, kvalitet og effektivitet i alle
prøvens deler.
6.5.2 Bedømmelse
Dommer skal vektlegge følgende egenskaper (i alfabetisk rekkefølge):
Arbeidsglede, avlevering, diskret føring, fine myke grep, god
samarbeidsvilje, gode markeringsegenskaper, godt initiativ, nesebruk,
stor viltfinnerevne, stil og fart
Førerinnsatsen skal kun ses på som en nødvendig støtte til disse
egenskaper
Grove feil (i alfabetisk rekkefølge):
Dårlig fotgåing, dårlig markering, dårlige avleveringer/dårlige
apportgrep, høylytt handling/føring, langsomt arbeid og/eller
manglende initiativ, piping, ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av
terreng, urolig og krever førers oppmerksomhet, uselvstendighet

6.5.2.Bedømmelse
Dommer skal vektlegge følgende egenskaper (i alfabetisk
rekkefølge):
Arbeidsglede, avlevering, diskret føring, fine myke grep, god
samarbeidsvilje, gode markeringsegenskaper, godt initiativ,
nesebruk, stor viltfinnerevne, stil og fart
Førerinnsatsen skal kun ses på som en nødvendig støtte til disse
egenskaper
Grove feil (i alfabetisk rekkefølge):
Dårlig fotgåing, dårlig markering, gjentatte dårlige
avleveringer/dårlige apportgrep, høylytt handling/føring, langsomt
arbeid og/eller manglende initiativ, piping, ulydighet og/eller
unødig forstyrrelse av terreng, urolig og krever førers
oppmerksomhet, uselvstendighet.

Diskvalifiserende feil (i alfabetisk rekkefølge):
Aggressivitet, apportvegring, bjeffing og/eller gjentagende piping,
bytter vilt, fysisk korreksjon og/eller irettesettelse av hunden, hard
munn, knalling (om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den
hensikt å apportere), skuddredsel, ute av hånd, jager levende vilt
og/eller jager med vilt i munnen, vegrer å gå i vann
6.5.3 Premiering
På B-prøver benyttes kvalitetsbedømming der hundene tildeles 1., 2., 3
eller 0 premie.
For 1. premie må hunden ha gjort et overbevisende arbeid og ikke ha
gjort noen diskvalifiserende eller grove feil.
For 2. premie må hunden ha gjort godt arbeid og ikke ha gjort noen
diskvalifiserende feil og høyst en grov feil.
For 3. premie må hunden ha gjort tilfredsstillende arbeid og ikke ha
gjort noen diskvalifiserende feil.
Det skal skrives fullstendig kritikkskjema i BK og AK. I EK gis bare en
sammenfattende skriftlig kritikk med angivelse av premiegrad.
6.5.4 Hederspris (HP)
Hederspremie kan tildeles når hunden har utført et utmerket jaktarbeid, og
den ellers er tildelt 1. premie

7 REGLER FOR WORKING TEST (WT)

Diskvalifiserende feil (i alfabetisk rekkefølge):
Aggressivitet, apportvegring, bjeffing og/eller gjentagende piping,
bytter vilt, fysisk korreksjon og/eller irettesettelse av hunden, hard
munn, knalling (om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den
hensikt å apportere), skuddredsel, ute av hånd, jager levende vilt
og/eller jager med vilt i munnen, vegrer å gå i vann
6.5.3. Premiering
På B-prøver benyttes kvalitetsbedømming der hundene tildeles
Excellent, Very Good, Good eller 0 premie.
For Excellent må hunden ha gjort et overbevisende arbeid uten grove feil
og mangler.
For Very Good må hunden ha gjort et godt arbeid i alle moment. Grove
feil og mangler kan forekomme.
For Good må hunden ha gjort tilfredsstillende arbeid.
For å oppnå premiering skal hunden ikke ha gjort diskvalifiserende feil.

Det skal skrives fullstendig kritikkskjema i BK og AK. I EK gis bare en
sammenfattende skriftlig kritikk med angivelse av premiegrad.
6.5.4.Hederspris (HP)
Hederspremie kan tildeles når hunden har utført et utmerket jaktarbeid,
og den ellers er tildelt Excellent.

7.1 GENERELT
Working test (WT) er en konkurranseform som avholdes med det
formål å vurdere de jaktlige egenskapene hos de ulike retrieverrasene
uten at det felles vilt. Formålet med WT er å rangere hundene ut i fra
viltfinnerevne, temperament, markeringsevne, nesebruk, initiativ og
myke grep. Førerens innsats skal kun sees på som et supplement til
hundens egenskaper.
WT kan også arrangeres for lag eller Mock trial (simulert A-prøve på
dummies med minst 5 apporteringsoppgaver). Dette må annonseres i
terminlisten.

7.1.GENERELT
Working test (WT) er en konkurranseform som avholdes med det
formål å vurdere de jaktlige egenskapene hos de ulike
retrieverrasene uten at det felles vilt. Formålet med WT er å
rangere hundene ut i fra viltfinnerevne, temperament,
markeringsevne, nesebruk, initiativ og myke grep. Førerens innsats
skal kun sees på som et supplement til hundens egenskaper.

7.2 DELTAKELSE
Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden være fylt 9 måneder første prøvedag
og ha bestått kvalifiseringsprøve (eventuelt tilsvarende
kvalifiseringsprøver eller kvalifiseringskrav i andre retrieverklubber
tilknyttet FCI), eller være premiert på jaktprøve.

7.2 DELTAKELSE
Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden ha bestått kvalifiseringsprøve
(eventuelt tilsvarende kvalifiseringsprøver eller kvalifiseringskrav i
andre retrieverklubber tilknyttet FCI), eller være premiert på
jaktprøve.

7.3 KLASSEINNDELING
Begynnerklasse (BK): Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd «bestått
WT-åpen».
Åpenklasse (AK): Hunden må enten være kvalifisert for Åpenklasse på
B-prøve eller ha oppnådd 2 × «bestått WT-BK».
Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd «bestått WT-elite».
Eliteklasse (EK): Hunden må enten være kvalifisert for Eliteklasse på Bprøve eller 2 × «bestått WT-åpen».
NRKs Hovedstyre kan gjøre unntak for Norsk Retrievermesterskap i jakt.

WT kan også arrangeres for lag eller Mock trial. Dette må
annonseres i terminlisten.

7.4

GJENNOMFØRING OG BEDØMMELSE

7.4.1 Gjennomføring
Konkurransen gjennomføres med minimum fem poster med økende
vanskelighetsgrad for de ulike klassene.
Det skal benyttes standard grønne 500 grams dummyer. Det skal skytes
før kast. Det skal benyttes hagle med løsammunisjon.
Hundene bedømmes enkeltvis i alle klasser, med unntak for WT lag og
WT Mock trials.
Ved WT lag skal oppgavene på postene styres slik at den individuelle
delen av konkurransen blir så rettferdig som mulig.
WT Mock Trial arrangeres som Walk-Up og små drivjakter. Deltagerne
kan ikke forvente å få like oppgaver på en WT Mock Trial.
WT Mock Trial kan arrangeres for Åpenklasse og Eliteklasse. Hundene
prøves i Walk-Up- og drivjaktsituasjoner. Ved Walk-Up har dommeren 2
hunder i linjen og ved drev maksimalt 6 hunder i linjen - optimalt 4
hunder, men dette kan fravikes avhengig av klasse og andre praktiske
forhold.
Grunnomgangen tilrettelegges slik:
• 1. runde: to apporteringer pr. hund.
• 2. runde: en apportering pr. hund.
• eller to eller tre runder med én apportering pr. hund.
De påfølgende omgangene:
• En eller to apporteringer pr. hund.

7.4.1 Gjennomføring
Konkurransen gjennomføres med minimum fem poster med økende
vanskelighetsgrad for de ulike klassene.
Hundene bedømmes enkeltvis i alle klasser, med unntak for WT lag og
WT Mock trials.
Det skal benyttes standard 500 grams dummyer. Tofarget dummyer kan
benyttes til markeringer.
Det skal skytes før kast. Når skytter er synlig for hunden skal hagle med
løsammunisjon benyttes. Avstand mellom skytter og apport må til
enhver tid være naturlig i forhold til den situasjonen hundene prøves i.
Apporteringsavstanden skal ikke overstige 150 meter.
Minst en av postene på en Working Test skal inneholde ett områdesøk.
Det skal også legges til rette for vannarbeid og en post med fotgående.
WT Mock Trial
WT Mock Trial kan arrangeres for Åpenklasse og Eliteklasse. Hundene
prøves i Walk-Up- og drivjaktsituasjoner.
Deltagerne kan ikke forvente å få like oppgaver på en WT 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.
Grunnomgangen tilrettelegges slik:
• 1. runde: to apporteringer pr. hund.
• 2. runde: en apportering pr. hund.
• eller to eller tre runder med én apportering pr. hund.

Hunder som får 10 poeng eller mindre på en av apportene i en av
omgangene må forlate konkurransen.
For å få bestått WT Mock Trial må hunden ha hatt minimum 5
apporteringsoppgaver. Alle apportene må være mellom 11 og 20 poeng
og med minimum 60% av mulige poeng. Hundene premieres ellers som
nevnt tidligere i dette reglementet.

De påfølgende omgangene:
• En eller to apporteringer pr. hund.

NRKs Hovedstyre kan gjøre unntak for Norsk Retrievermesterskap i jakt.

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.

Hunder som får 10 poeng eller mindre på en av apportene i en av
omgangene må forlate konkurransen. For å få bestått WT Mock Trial må
hunden ha hatt minimum 5 apporteringsoppgaver. Alle apportene må
være mellom 11 og 20 poeng og med minimum 65 % av mulige poeng.
Hundene premieres ellers som nevnt i pkt 7.4.3.

7.4.2 Bedømmelse
WT bedømmes ved hjelp av en poengskala med 0 – 20 poeng på hver av
postene. Er det flere apporter på samme post vurderes den samlede
Lag med hunder som diskvalifiserer seg på en post er ute av
konkurransen. Lag med hunder som har pådratt seg 0 poeng på en eller
prestasjonen for alle apporter i forhold til poengskalaen. Bringes ikke
flere poster, er fortsatt med i konkurransen. Det laget med flest poeng
alle apportene inn på en post gir dette 0 poeng.
totalt sett vinner.

Hunden skal holdes i bånd når den kommer til start på hver post.
Bedømmelsen starter når fører har fått beskjed om å kople hunden løs,
og avsluttes når hunden igjen er i bånd.
Dommer skal vektlegge følgende egenskaper (i alfabetisk rekkefølge):
arbeidsglede, avlevering, diskret føring, kontroll, naturlig markeringsog vilt finneregenskaper, nesebruk, rask innlevering, og stil og fart.
Grove feil (i alfabetisk rekkefølge):
Dårlig fotgåing, dårlig markering, dårlige avleveringer/dårlige
apportgrep, høylytt handling/føring, langsomt arbeid og/eller
manglende initiativ, ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng,
urolig og krever førers oppmerksomhet, uselvstendighet

Hundene premieres kun med bestått/ikke bestått. Ytterligere individuell
premiegrad gis ikke. Cert kan ikke deles ut på WT lag.

Med en grov feil kan maksimalt 12 av 20 poeng gis. Med mer enn en
grov feil kan maksimalt 4 av 20 poeng gis. Med 0 på en post tillates
ekvipasjen å fullføre de gjenstående postene.
Feil som gir 0 poeng (i alfabetisk rekkefølge):
Apporten bringes ikke til fører, Bjeffing eller piping, Bytter apport, Jager
levende vilt, Knalling, om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den
hensikt å apportere. Skuddberørt, Søker med apport i munnen, Ute av
hånd, Vegrer å gå i vann.
Diskvalifiserende feil (i alfabetisk rekkefølge):
Aggressivitet, fysisk korreksjon eller irettesettelse av hunden, hard
munn
Har hunden gjort en diskvalifiserende feil, får ikke ekvipasjen fullføre de
gjenstående postene.

7.4.3 PLASSERING OG PREMIERING
Hunder som har fått poeng på alle poster og oppnådd minimum 50% i
Begynnerklassen og minst 60% i Åpen- og Eliteklassen av mulig
oppnåelige poeng, får registrert «bestått WT» for den aktuelle klassen .
Hunder som har 0 på en post, og/eller ikke oppnådd tilstrekkelig
prosent av mulige oppnåelige poeng, får registrert ”ikke bestått”.
Hunder som blir diskvalifisert på en post, får registrert ”DISK”som
endelig resultat.
I konkurransen skal de fem beste hundene i hver klasse plasseres og
premieres, såfremt de har oppnådd bestått.

7.4.3 PLASSERING OG PREMIERING
Hunder som har fått poeng på alle poster og oppnådd minimum
50% i Begynnerklassen og minst 65% i Åpen- og Eliteklassen av
mulig oppnåelige poeng, har bestått WT for den aktuelle klassen.
Hunder som har bestått WT, vil få følgende premiegrad registrert:
• Excellent: 85% - 100% av mulig oppnåelig poeng.
• Very Good: 75% - 84 % av mulig oppnåelig poeng.
• Good: 65% - 74% (AK og EK), 50% - 74% (BK) av mulig
oppnåelig poeng.
Hunder som har 0 poeng på en post, og/eller ikke oppnådd
tilstrekkelig prosent av mulige oppnåelige poeng, får registrert
”ikke bestått”. Hunder som blir diskvalifisert på en post, får
registrert ”DISK”som endelig resultat.

Ved poenglikhet i Eliteklassen på de 3 første plassene gjennomføres
«run off» (en ekstra apport/oppgave som ikke påvirker oppnådd
poengsum), for å rangere nr. 1, 2 og 3. Forøvrig ved poenglikhet gis det
fortrinn til den hunden med høyeste poengsum på en post.
Hunden som vinner Eliteklassen og oppnår minst 70 % av mulige poeng på
prøven kan tildeles Certifikat dersom det har deltatt minst 10 ekvipasjer i
klassen.

8 REGLER FOR PRAKTISK PRØVE
8.1 DELTAKELSE
Se avsnitt 1.2. I tillegg må hunden ha oppnådd minst én førstepremie
på B-prøve i Åpenklasse.
8.2 GJENNOMFØRING AV PRØVEN
Prøven gjennomføres som ordinær jakt i relevante former for jakt med
retrievere. Prøven er bevegelig og gjennomføres innenfor de tillatte
jakttider. Minimum 2 hunder må delta under jakten, selv om bare én er
påmeldt til bedømming. Det skal alltid være tilgjengelig alternativ(e)

I konkurransen skal de fem beste hundene i hver klasse plasseres
og premieres, så fremt de har bestått klassen.
Ved poenglikhet i Eliteklassen på de 3 første plassene
gjennomføres «run off» (en ekstra apport/oppgave som ikke
påvirker oppnådd poengsum), for å rangere nr. 1, 2 og 3. Forøvrig
ved poenglikhet gis det fortrinn til den hunden med høyeste
poengsum på en post.
Hunden som vinner Eliteklassen og oppnår premiegraden Excellent
på prøven skal tildeles Certifikat dersom det har deltatt minst 6
ekvipasjer i klassen og klassen er dømt av minst to dommere.
Hvis vinneren av Eliteklassen er fullcertet, gis certet til nr.2 såfremt
hunden har oppnådd Excellent.

apportør(er) for eventuelle ettersøk som ikke kan gjennomføres av de
deltakende hunder.
8.3 BEDØMMELSE OG PREMIERING
Ved bedømmelsen gis Godkjent eller Ikke godkjent.
For å oppnå "Godkjent" skal hunden fremvise et arbeid som er en god
jakthund verdig. Den skal gjennomføre oppgaver i varierende
situasjoner som forventes av en dyktig apportør, kunne arbeide i god
harmoni med andre hunder og ikke minst være til klar nytte for jegere
under jaktens gang.
Det skal legges avgjørende vekt på helhetsinntrykket.

9 REGLER FOR A-PRØVE
9.1 DELTAKELSE
Se avsnitt 1.2. Hunden kvalifiseres til deltagelse gjennom godkjent
praktisk prøve i Norge eller kvalifisert for A-prøve i andre
retrieverklubber tilknyttet FCI.
9.2 GJENNOMFØRING AV PRØVEN
Prøven gjennomføres som en klappjakt, der hundene sitter på anvist
post og/eller ved støkkjakt der førere og hunder går på linje. Det er
ønskelig at hundene prøves både på post og under fotgående på linje,
samt i vann.

Minst 6 hunder må delta på prøven for at prøven skal kunne
gjennomføres. Startrekkefølgen bestemmes gjennom trekning ved
opprop eller frammøte. I grunnomgangen prøves hundene i denne
rekkefølgen – og så, om mulig, videre gjennom hele prøven med
nødvendige justeringer av hensyn til jakten og inndeling i grupper for
ulike dommere/dommerpar. Ingen hund skal slås ut før den har vært til
bedømming for to dommere med mindre den har gjort en
diskvalifiserende feil.
.
a) Ved klappjakt plasseres hundene slik at de gis gode muligheter
for å markere. Er alt skutt vilt dødt, bør hundene sendes etter
avsluttet drev. Inntreffer skadeskytinger, tillates dommeren å
sende en deltakende hund direkte.
b) Ved støkkjakt forflytter dommere, skytter og de ekvipasjer som
er under bedømming, seg fremover på linje. Under skuddløsning
stopper linjen opp, og om vilt er felt, sendes hund på
dommerens anvisninger.
Eventuelt skadeskutt vilt skal prioriteres.
Det skal alltid være tilgjengelig(e) alternativ(e) apportør(er) for eventuelle
ettersøk som ikke kan gjennomføres av de deltakende hunder.

9.3

BEDØMMELSE OG PREMIERING

9.3.1 Generelt
A-prøver skal alltid dømmes av minst to dommere.
Dommerne skal kreditere hunder med stor viltfinnerevne, bra
temperament, bra markeringsegenskaper, bra nese, initiativ, samt myk
munn og god samarbeidsvilje.
Førerinnsatsen skal kun ses på som en nødvendig støtte til disse

egenskaper, for at hunden skal kunne vise ro ved forflytninger og på
post, og for villig å kunne la seg dirigere til vilt som den ikke har kunnet
markere nedslagsfeltet til.
Den ideelle retriever er oppmerksom, rolig og stille på post uten at
føreren behøver å gripe inn.
Hunden skal kunne markere felt vilt og ha et godt og sikkert minne av
nedslagsfeltet. Når hunden er sendt for å apportere, skal den vise
søkslyst, initiativ, god nese og gode viltfinneregenskaper. Den skal ikke
vegre seg for noen type terreng og villig gå i vann. Den skal vise
samarbeidsvilje og arbeide i god kontakt med sin fører uten å være for
avhengig av denne. Når hunden har lokalisert viltet, skal den apportere
dette raskt, korrekt, med myk munn, umiddelbart returnere til føreren
og levere viltet i hånd til denne.
9.3.2 Grove og diskvalifiserende feil
Grove feil (i alfabetisk rekkefølge):
Dårlig fotgåing, dårlig markering, Gjentatte dårlige avleveringer/dårlige
apportgrep, «eye-wipe» , «first dog down»,høylytt handling/føring,
langsomt arbeid og/eller manglende initiativ, ulydighet og/eller unødig
forstyrrelse av terreng, urolig og krever førers oppmerksomhet,
uselvstendighet.
Diskvalifiserende feil (i alfabetisk rekkefølge):
Aggressivitet, apportvegring, bjeffing og/eller piping, bytter vilt, fysisk
korreksjon og/eller irettesettelse av hunden, hard munn, knalling (om
hunden uten tillatelse forlater sin plass i den hensikt å apportere),
skuddredsel, ute av hånd, jager levende vilt og/eller jager med vilt i
munnen, vegrer å gå i vann

Har hunden gjort én grov feil kan den ikke tildeles 1. premie og prøven
avbrytes av dommer. Hunden oppnår premiering om hunden har minst
tre apporter av god kvalitet, og tildeles NC om den har færre enn tre
apporter. Har hunden gjort én diskvalifiserende feil, kan den ikke
premieres.
Definisjoner
First dog down: En ikke utnyttet mulighet for å finne og apportere et
skadet eller forventet skadet vilt som bedømmes som mulig å
lokalisere. Hunden må ha markert viltet og skal sendes direkte. Viltet
finnes ikke av den først sendte hunden eller av noen annen hund, og
kan heller ikke finnes av dommeren eller noen annen på dommerens
ordre.
Eye-wipe: En ikke utnyttet mulighet til å finne og apportere et vilt som,
under like forhold, hentes av en annen hund, eller hentes av dommeren
eller av en annen på dommerens ordre.
9.3.3 Premiering
På A-prøver benyttes kvalitetsbedømming der hundene tildeles 1., 2., 3.
NC, KIB eller 0 premie.
• For 1. premie må hunden ikke ha gjort noen diskvalifiserende
eller grove feil.
• For 2. premie må hunden ikke ha gjort noen diskvalifiserende
feil og høyst en grov feil.
• For 3. premie må hunden ikke ha gjort noen diskvalifiserende
feil
• NC (Non Classified) tildeles hunder som er slått ut på grunn av
en grov feil på en av de tre første apportene.

9.3.3 Premiering

På A-prøver benyttes kvalitetsbedømming der hundene tildeles
Excellent, Very Good, Good, NC, KIB eller 0 premie.
• For Excellent må hunden ikke ha gjort noen
diskvalifiserende eller grove feil.
• For Very Good må hunden ikke ha gjort noen
diskvalifiserende feil og høyst en grov feil.
• For Good må hunden ikke ha gjort noen diskvalifiserende
feil
• NC (Non Classified) tildeles hunder som er slått ut på grunn
av en grov feil på en av de tre første apportene.

•

KIB (kan ikke bedømmes) tildeles om det ikke felles tilstrekkelig
antall vilt for å kunne bedømme hunden, eller om hunden må
avbryte prøven pga. skade.

De fire beste hundene med 1.premie rangeres som 1., 2., 3. og 4.
vinner.
Hund som er tildelt 1. premie og som ikke allerede er norsk A-prøve
champion, kan tildeles Certifikat. Øvrige hunder med 1.premie kan
tildeles CK.
Det kan kun deles ut ett Certifikat på en prøve. Minst fem apporteringer
skal ligge til grunn for tildeling av Certifikat/CK.
Certifikat/CK kan tildeles når jakten har hatt nødvendig
vanskelighetsgrad.

•

KIB (kan ikke bedømmes) tildeles om det ikke felles
tilstrekkelig antall vilt for å kunne bedømme hunden, eller
om hunden må avbryte prøven pga. skade.

De fem beste hundene med Excellent rangeres som 1., 2., 3., 4. og
5. vinner. Hund som har oppnådd Excellent og rangert som
1.vinner tildeles Certifikat. Øvrige hunder med Excellent kan
tildeles CK.
Hvis 1. vinner er fullcertet, kan Cert tildeles 2. vinner hvis denne
har fått CK.
Det kan kun deles ut ett Certifikat på en prøve. Minst fem
apporteringer skal ligge til grunn for tildeling av Certifikat/CK.
Certifikat/CK kan tildeles når jakten har hatt nødvendig
vanskelighetsgrad.

10 INT. FIELD TRIAL (CACIT PRØVE)
For deltakelse og gjennomføring av Field Trial gjelder FCIs regelverk for
internasjonale retrieverprøver.

11 NASJONALE MESTERSKAP I JAKT
11.1 NORSK RETRIEVERMESTERSKAP
Norsk Retrievermesterskap i jakt (mesterskapshelgen - MH) arrangeres
som en dobbel offisiell Working Test for Begynnerklasse, begrenset til
hunder under 24 måneder, og Eliteklasse. Arrangøren kan ikke
begrense antall deltakere

11.1 NORSK RETRIEVERMESTERSKAP
Vi ønsker at dere tar stilling til disse to alternativene, evnt komme med
andre muligheter:
ALTERNATIV 1: (som «originalen»)
Dag 1 gjennomføres som en offisiell WT med minimum 5 poster. De 12
beste fra hver klasse går videre til dag 2 (se pkt. gjennomføring)

Første dag gjennomføres en Working Test som kvalifisering for dag 2,
med minimum 5 poster.
Dag 2 gjennomføres som en Working Test for kåring av
Unghundmester, Veteranmester og Retrievermester. Deltar det ingen
hund(er) som er kvalifisert for å bli Veteranmester på dag 2, skal
resultatene etter dag 1 være gjeldende. Deltar det hund(er) som er
kvalifisert for å bli Veteranmester på dag 2, men som ikke består
klassen, skal resultatene etter WT dag 1 være tellende.
11.1.1 Unntak og spesifiseringer
Hunder som er yngre enn 24 måneder, uavhengig av tidligere meritter,
kan stille i Begynnerklasse for å konkurrere om Unghundtittelen.
Semifinaler og finaler skal gjennomføres på vilt iht. viltlisten, pkt. 2.4.
Working Testen dag to (semifinaler/finaler) kan gjennomføre med færre
enn 5 poster.
Ingen poster i MH skal tidsbegrenses.
Deltagerne som går til finaler tar med seg poeng fra dag 1 inn i Working
Test dag 2.
11.1.2 Gjennomføring
Dag 1: Grunnomgang
Første dag gjennomføres fem poster.
Dag 2 – Finaler

Dag 2 gjennomføres finaler for å kåre Unghundmester, Retrievermester
og Veteranmester. Det gjennomføres to semifinaler og en finale.
Finalistene tar med seg poeng fra dag 1 til dag 2.
ALTERNATIV 2: (helt nytt konsept)
Dag 1: Som i dag – WT med minst 5 poster. De 12 beste kvalifiserer seg
til dag 2.
Dag 2: WT med minst 5 poster. Finalistene tar ikke med seg poengene
fra dag 1. Vilt fjernes.
Det åpnes for å kalle dette (alternativ 2) for NM og da med mulighet for
å søke om kongepokal. Regelverket må da endres vesentlig – egne krav
for at det skal være NM.

Semifinaler og finaler gjennomføres på dag 2 for Eliteklasse og
unghundene. De 12 beste hundene med bestått i hver klasse etter
første dag er kvalifisert til finaledagen. Ved poenglikhet går alle med
samme poengsum som nr. 12 til semifinale.
Startrekkefølgen i finalene avgjøres ved trekning og finalehundene skal
bedømmes av minst to dommere. Når flere dommere dømmer
sammen, skal det oppnevnes en ordførende dommer, dvs. en som tar
de endelige avgjørelsene i henhold til regelverket. Ordførende dommer
skal være norsk.
Semifinalene gjennomføres på to poster. En av semifinalepostene i
Norsk retrievermesterskap (EK) skal gjennomføres som en walk-up
(Skyttere og hund går på linje og skyter «vilt» etter hvert som det
dukker opp)
Postene i Unghundmesterskapets semifinaler og finaler kan bestå av
enkle eller doble markeringer.
Finalene gjennomføres på en post med de 6 beste hundene etter
semifinalene. Ved poenglikhet går alle med samme poengsum som nr. 6
videre.

11.1.3 Titler
For å kunne plasseres i Unghund-, Veteran- eller Retrievermesterskapet
må hunden ha bestått klassen. Resultatene fra alle poster (dag 1 og 2)
teller når man rangerer hundene.
Den beste hunden etter finaleomgangen skal kåres til NORSK
RETRIEVERMESTER I JAKT og får tittelen NRMJ´xx og tildeles Certifikat.

Den beste unghunden skal kåres til NORSK UNGHUNDMESTER I JAKT og
får tittelen NUMJ´xx.
Den høyest rangerte hunden i EK, som er 8 år eller eldre, skal kåres til
NORSK VETERANMESTER I JAKT.

11.2 ELITEPRØVEN
Eliteprøven gjennomføres som en bevegelig prøve, etter siste
terminfestet B-prøve. Eliteprøven er åpen for alle hunder som har
oppnådd 1. premie i EK på Norsk B-prøve eller 1. premie på Norsk Aprøve i løpet av de siste 12 måneder før Eliteprøven avholdes (dvs.
siden foregående Eliteprøve).
Eliteprøven går over to dager med første dag som en kvalifisering for
konkurransedelens andre dag. Første dag gjennomføres som en Bprøve. Alle hunder som får 1. premie første dag er kvalifisert til å starte
i finalen andre dag. Hunder som får 2. premie første dag kan gå til
finalen dersom dommerne mener de har vist tilstrekkelig kvalitet til å
hevde seg i konkurransen.
Finaler:
Finalen skal gjennomføres som 1 av følgende 3 prøveformer;
o B-prøve Kun hunder som har oppnådd 1. premie finaledagen
kan plasseres og premieres.
o Working Test Kun hunder som har oppnådd "bestått"
finaledagen kan plasseres og premieres.
o A-prøve Kun hunder som har gått til 1. premie finaledagen kan
plasseres og premieres. Finalene gjennomføres som en offisiell
prøve, og dømmes etter gjeldende regelverk "NKKs Regler for
jaktprøver for retrievere".

11.2 ELITEPRØVEN
Det må være minimum 8 måneder mellom to Eliteprøver.
Eliteprøven er åpen for alle hunder som har oppnådd Excellent i EK
på Norsk B-prøve, Excellent på Norsk A-prøve, eller Excellent i EK
på WT. Ved stor påmelding rangeres hundene ved at Excellent
oppnådd siden forrige Eliteprøve har fortrinnsrett.
Eliteprøven går over to dager med en offisiell prøve hver dag.
Prøven dag 1 gjennomføres som en WT for samtlige deltakere og
fungerer også som en kvalifisering til dag 2.
Prøven dag 2 gjennomføres som en Mock Trial for de 12 beste
hundene fra dag 1.
Eliteprøvevinneren er den hunden som er best over to dager.
De fire beste hundene med Excellent plasseres. Den hunden som
kåres til 1. vinner får tittelen NEV 20xx (Norsk EliteVinner 20XX).
For å avholde Eliteprøven må det være minst 8 deltakere.

De fire beste hundene med oppnådd 1. premie plasseres. Den hunden
som kåres til 1. vinner får tittelen NEV 20xx (Norsk EliteVinner 20XX).

12 REGLER FOR TOLLINGJAKTPRØVE

12.1 DELTAKELSE
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).

12.2 KLASSEINNDELING
Tollingjaktprøver kan arrangeres i følgende klasser:

12.1 DELTAKELSE

Se avsnitt 1.2. Tollingjaktprøve er kun åpen for Nova Scotia Duck
Tolling retriever. I tillegg må hunden ha bestått kvalifiseringsprøve
(evt. Dansk Retrieverklubbs brugsprøve eller tilsvarende
kvalifiseringsprøve eller kvalifiseringskrav til de ulike klassene fra
andre FCI land).

12.2 KLASSEINNDELING
Tollingjaktprøver kan arrangeres i følgende klasser:

Begynnerklasse (BK)
Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd premiering i Åpenklasse eller
Eliteklasse.
Åpenklasse (AK)
Hunden må ha oppnådd 1. premie i Begynnerklasse på Tollingjaktprøve.
Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd premiering i Eliteklasse.

Begynnerklasse (BK)
Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd premiering i Åpenklasse
eller Eliteklasse.
Åpenklasse (AK)
Hunden må ha oppnådd Excellent i Begynnerklasse på

Eliteklasse (EK)
Hunden må ha oppnådd 2 × 1. premie i Åpenklasse på Tollingjaktprøve
for to ulike dommere.

12.3 GJENNOMFØRING
Prøvene gjennomføres som ordinær prøve.
Terreng og prøveopplegg skal tilpasses de ulike klassene. Det skal være
vannarbeid i alle klasser. På tollingjaktprøver brukes det dummy i BK og
kun lokkbart vilt - dvs. alle jaktbare arter av and, samt gås i AK og EK.
Gås kan forekomme i AK, men skal forekomme i EK.
På en tollingjaktprøve prøves hunden både i lokkearbeid før skuddet, og
i de arbeidsoppgaver som kan finnes etter at skuddet er utløst.
På anvist plass av dommeren tar føreren av hundens kobbel. Hunden er
etter dette ukoblet gjennom hele prøven.
Lokkearbeidet innleder alltid en tollingjaktprøve. Lokkearbeidet
avsluttes alltid med skudd og vannmarkering.
For at fuglene skal kunne bli oppmerksomme på hundens
tollingarbeide, skal det finnes åpen vannkant på 10-20 meter, enten på
den ene eller på begge sider av gjemselet.
Under passiviteten skal hunden være helt stille og rolig. Føreren får ikke
røre eller holde hunden. Trengs det kommandoer, skal disse være lave.

Tollingjaktprøve. Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd premiering
i Eliteklasse.
Eliteklasse (EK)
Hunden må ha oppnådd 2 × Excellent i Åpenklasse på
Tollingjaktprøve for to ulike dommere.

Tollingarbeidet skal være fokusert og fartsfylt. Hunden skal være
fokusert på arbeidet og på å hente og komme tilbake med gjenstanden,
men om den under arbeidet raskt speider over terreng og vann, er
dette ingen ulempe. Det er ønskelig at hunden arbeider lekent og viser
seg frem godt på stranden, da dette under jakten gjør fuglene mer
interesserte. Arbeidet skal være stille og det bør skje med så få
kommandoer som mulig.
Begynnerklassen
• I lokkearbeidet skal det inngå minst 10 tollingarbeid og minst en
passivitet på ca. 30 sekunder.
• Tre skudd skal utløses for hunden.
• Hunden skal apportere minst seks vilt, minst to av disse skal
ligge på svømmedypt vann.
• Minimum to enkelmarkering på vann skal inngå på prøven.
Markeringenes lengde bør ikke overstige 20 meter.
• Hunden skal prøves i fritt søk. Søksområdet bør være lett
fremkommelig og skal omfatte åpent vann og/eller vann med
vegetasjon, siv eller myrlendte partier.
Åpenklasse
• I lokkearbeidet skal minst 20 tollingarbeid og to passiviteter på
30-60 sekunder inngå.
• 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.
• Markeringenes lengde kan være opp til 40-50 meter. En
overveiende del bør være vannmarkeringer og minst en
dobbelmarkering skal inngå. Føreren skal ved prøvens første

•
•

markeringsoppgave - den som avslutter lokkearbeidet - være
igjen i gjemselet med hunden plassert utenfor gjemselet.
Hunden skal prøves i fritt søk. Søksområdet bør være vanskelig
fremkommelig og skal omfatte åpent vann og/eller vann med
vegetasjon, siv eller myrlendte partier.
I AK skal minst en dirigeringsoppgave inngå.

Eliteklasse
• I lokkearbeidet skal 25-30 tollingarbeider og to-tre passiviteter
på 1-2 minutter inngå.
• Minst fire skudd skal utløses for hunden.
• Ett eller to gjemsler kan benyttes for hundens lokkearbeid.
Under smygingen kan det forekomme forstyrrelser. Under
arbeidet ved gjemselet kan det forekomme forstyrrelser. En
smygende forflytning mellom to gjemsler kan også forekomme.
• Skudd og kast kan skje under pågående tollingarbeid (hunden
bør da avbryte sitt lokkearbeid, markere falt vilt og på signal fra
føreren apportere dette).
• Hunden skal apportere minst ni vilt, minimum fire av disse
apporter skal ligge på svømmedypt vann.
• 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.
• Hunden skal prøves i fritt søk. Søksområdet skal være vanskelig
fremkommelig og det skal omfatte åpent vann og/eller vann
med vegetasjon, siv eller myrlendte partier. Viltet kan ligge opp
til 60 meter fra utgangspunktet. Antallet vilt i søksområdet bør
være minst fem.

Det skal inngå minst en dirigeringsoppgave. Oppgaven skal skje helt eller
delvis på vann.
12.4 BEDØMMELSE OG PREMIERING
12.4.1 Generelt
Dommeren skal kreditere god smyging og lokkearbeid. Smygingen og
lokkearbeidet er spesifikk for rasen og må være tilfredsstillende for at
premie kan oppnås.
12.4.2 Bedømmelse
Dommer skal vektlegge følgende egenskaper (i alfabetisk rekkefølge):
God nese, god samarbeidsvilje, god viltfinneregenskaper, gode
markeringsegenskaper, godt temperament, godt tollingarbeid, initiativ,
myk munn, stor viltfinnerevne
Førerinnsatsen skal kun ses på som en nødvendig støtte for at hunden
skal kunne vise ro ved forflytninger og på post, og for villig å kunne la
seg dirigere til vilt som den ikke har kunnet markere nedslagsfeltet til.
Grove feil (i alfabetisk rekkefølge):
Dårlig fotgåing, dårlig markering, dårlige avleveringer/dårlige
apportgrep, gjentagende knallingsforsøk, høylytt handling/føring,
langsomt arbeid og/eller manglende initiativ, ulydighet og/eller unødig
forstyrrelse av terreng, urolig og krever førers oppmerksomhet,
uselvstendighet.
Diskvalifiserende feil (i alfabetisk rekkefølge):
Aggressivitet, apportvegring, bjeffing, bytter vilt, fysisk korreksjon
og/eller irettesettelse av hunden, hard munn, knalling (om hunden uten

Grove feil (i alfabetisk rekkefølge):
Dårlig fotgåing, dårlig markering, gjentatte dårlige
avleveringer/dårlige apportgrep, gjentagende knallingsforsøk,
høylytt handling/føring, langsomt arbeid og/eller manglende
initiativ, ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng, urolig og
krever førers oppmerksomhet, uselvstendighet.

tillatelse forlater sin plass i den hensikt å apportere), piping som
forstyrrer jakten, skuddredsel, ute av hånd, jager levende vilt og/eller
jager med vilt i munnen, utilfredsstillende tollingarbeid, vegrer å gå i
vann.
12.4.3 Premiering
På tollingjaktprøve benyttes kvalitetsbedømming der hundene tildeles
1., 2., 3 eller 0 premie.
Dommeren skal gjøre en kvalitetsbedømmelse og kan tildele 1. premie,
2. premie, 3. premie eller 0. premie. Det skal skrives fullstendig
kritikkskjema i BK og AK. I EK gis bare en sammenfattende skriftlig
kritikk med angivelse av premiegrad og eventuell plassering. Har
hunden gjort én diskvalifiserende feil, kan den ikke premieres.
• For 1. premie må hunden ha utført et meget godt tollingarbeid og
ikke ha gjort noen diskvalifiserende eller grove feil.
• For 2. premie må hunden ha utført et godt tollingarbeid og ikke
ha gjort noen diskvalifiserende feil og høyst en grov feil.
• For 3. premie må hunden ha utført et tilfredsstillende
tollingarbeid og ikke ha gjort noen diskvalifiserende feil.

Hederspremie kan tildeles når hunden har utført et utmerket
jaktarbeid, og den ellers er tildelt 1. premie.

12.4.3. Premiering
På tollingjaktprøve benyttes kvalitetsbedømming der hundene
tildeles Excellent, Very good, Good eller 0 premie.
Det skal skrives fullstendig kritikkskjema i BK og AK. I EK gis bare en
sammenfattende skriftlig kritikk med angivelse av premiegrad og
eventuell plassering.
• For Excellent må hunden ha utført overbevisende godt
tollingarbeid uten grove feil og mangler.
• For Very Good må hunden ha utført et godt tollingarbeid i
alle moment. Grove feil og mangler kan forekomme.
• Good må hunden ha utført et tilfredsstillende tollingarbeid.
For å oppnå premiering skal hunden ikke ha gjort diskvalifiserende
feil.
Hederspremie kan tildeles når hunden har utført et utmerket
jaktarbeid, og den ellers er tildelt Excellent.

13 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.
Søknad om godkjenning av nyautorisert kvalifiseringsdommer sendes Norsk
Retrieverklubs Dommerkomité (DK).

13 UTDANNINGSREGLER FOR
KVALIFISERINGSPRØVEDOMMERE
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
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.
Søknad om godkjenning av nyautorisert kvalifiseringsdommer sendes
Norsk Retrieverklubbs Dommerkomité (DK).
SJK forvalter og holder listen oppdatert.

14 UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMER

14.1 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.

14.2 GENERELT
14.2.1 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.
14.2.2 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.
14.2.3 Opptakskrav
Følgende krav stilles til kandidater som søker om opptak til
dommerutdanningen:
•
•

Personlige egenskaper.
Erfaring fra prøvemiljøet.

14.2 GENERELT
14.2.1.Utdanningsreglene
Fullført utdanning og autorisasjon fra Norsk Kennel Klub gir
adgang til å virke som dommer på Norsk Retrieverklubbs
kvalifiseringsprøve, Working Test, offisielle B-prøver, offisielle TJP
og praktisk jaktprøve. For dommere på A-prøver og internasjonale
A-prøver /CACIT-prøver gjelder egne tilleggskrav, se kapittel 15.
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.
Dommer er selv ansvarlig for å holde oversikt over antall hunder
og prøvenumre. Dette må legges frem ved søknad om elevstatus
for EK.

•
•

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.
14.2.4 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.
14.3 ELEVARBEID OG ASPIRANTTJENESTE
14.3.1 Elevarbeid
Elevarbeid skal være påbegynt samme sesong som grunnkurset
gjennomføres.
Elevarbeidet skal være avsluttet senest 2 år etter innvilget elevstatus.

B-prøve
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.

B-prøve/TJP
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 elevarbeider 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. Minst tre av disse må oppnå premiering.
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.
•
Dommer må være autorisert for EK for å kunne ha elev
•
Det skal kun gå én elev pr. dommer.
•
Dommeren kan anbefale at ytterligere elevarbeid gjøres i
klassen.

•
•
•

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 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.
14.3.2 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

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 i hver klasse bedømmes.
Samme hund kan bedømmes på flere poster.
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.
•
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.
•
Dommeren kan anbefale at ytterligere elevarbeid gjøres i
klassen.
Praktisk jaktprøve

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.
•
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.

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.
14.3.3 Aspiranttjeneste B-prøve/TJP

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 være autorisert for EK for å kunne ha
aspirant.
•
Det skal kun gå en aspirant pr. dommer.
•
Aspiranttjenesten skal utføres på B-prøver/TJP i hver av
klassene BK, AK og EK.
•
Aspiranten skal under prøven utføre et selvstendig arbeid.
Dette betyr at dagens prestasjoner ikke skal diskuteres
med dommer underveis i prøven.
•
Aspiranten skal ikke gis anledning til å overhøre dommers
åpne kritikker.
•
Aspiranten skal føre kritikk over alle bedømte hunder i
den aktuelle klassen.
•
Kritikkene skal leveres til prøveleder i lukket konvolutt,
før dommermøte.

14.4 AUTORISASJON OG AVAUTORISASJON
NKK Hovedstyre eller den Hovedstyret har delegert myndighet til har
ansvaret for å autorisere og avautorisere jaktprøvedommere etter
innstilling fra det aktuelle utdanningsutvalg. For å kunne bli autorisert
kreves det hovedmedlemskap i NKK.
14.5 OPPRETTHOLDELSE AV DOMMERAUTORISASJON
Det kreves medlemskap i Norsk Retrieverklubb for opprettholdelse av
autorisasjon. Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli
avautorisert. Dommer som ikke lenger anses for å være faglig kvalifisert
kan det reageres mot på en eller flere av de følgende måter:
Avautorisering, advarsel, pålegge om å delta på dommerkonferanse,
pålegg om å ta hele/deler av utdannelsen på nytt eller å avlegge
eksamen på nytt. Tap av autorisasjon som følge av adferd som er
uforenlig med dommerrollen er en disiplinær sak og må behandles etter
bestemmelsene i NKK lover kap 7. Dommer som flytter fra Norge
permanent skal være autorisert i det land vedkommende er bosatt. For
dommere med midlertidig bopel i annet land gjelder de til enhver tid
gjeldene regler i NKK for dommerautorisasjon, se www.nkk.no.
Dommer må selv ta initiativet til å overføre sin autorisasjon.

14.6 REGODKJENNING
Dersom en dommer som tidligere har blitt avautorisert ønsker å få
tilbake sin autorisasjon, kan en begrunnet søknad sendes til NRKs
dommerkomité (DK). Søknaden blir vurdert på individuelt grunnlag, og
innstilling fra DK sendes til hovedstyret i Norsk Retrieverklubb som vil
sende sin innstilling videre til NKK.

Ved regodkjenning av autorisasjon vil minstekravet normalt være krav
om at et nytt aspirantarbeid avlegges og godkjennes. Dette kan
imidlertid i særskilte tilfeller bortfalle dersom det anses at søkeren
fortsatt innehar nødvendig kompetanse.

15 REGLER FOR VIDEREUTDANNING AV DOMMERE TIL
INTERNASJONALE OG NASJONALE A-PRØVER

15.1 INNLEDNING
FCIs retrieverkomité har vedtatt at dommere til internasjonale Aprøver/Cacitprøver bare skal velges blant dommere som står oppført på
FCIs liste over dommere til internasjonale A-prøver med autorisasjon til
utdeling av Cacit.
Norske jaktprøvedommere for retrievere kan bare innmeldes til FCI for
oppføring på listen over dommere til internasjonale A-prøver på
grunnlag av gjennomført videreutdanning etter Norsk Retrieverklubbs
retningslinjer, og med anbefaling fra NRKs styre til Norsk Kennel Klub.
Norske jaktprøvedommere for retrievere kan bare oppføres på listen
over dommere til nasjonale A-prøver i Norge på grunnlag av
gjennomført videreutdanning etter Norsk Retrieverklubbs
retningslinjer, og med anbefaling fra NRKs styre til Norsk Kennel Klub.

15.2 ORGANISERING

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Videreutdanningen administreres av Norsk Retrieverklubb
v/DK.
NKK orienteres via NRKs styre om dommere som starter
videreutdanningen.
Kvalifiserte norske dommere kan søke eller inviteres til
videreutdanningen av DK.
DK vurderer aktuelle kandidater ut fra fastsatte krav til
kvalifikasjoner. Kandidat som eventuelt samtidig er medlem i
DK, skal ikke delta i vurderingen eller i gjennomgang og
drøfting av anbefaling overfor NRKs hovedstyre.
Antatte elever skal ha elevkort for teorikurs, praktisk seminar
og elevarbeid på prøver.
Elevkortene skal fylles ut med attestasjon og vurderinger av
kandidaten fra kursledere og dommere elevarbeidet utføres
for.
Etter endt utdanning i samsvar med retningslinjene
gjennomgår DK den enkelte kandidats gjennomføring og gir
innstilling til NRKs styre i spørsmålet om anbefaling til FCIs
liste.
NRKs styre behandler innstillingen og gir sin anbefaling til
NKK v/FCI-representanten.
NKK gir melding til FCI-komitéen om oppføring på listen.

15.3 KRAV TIL KVALIFIKASJONER
•
•
•

Autorisert i minst 2 år og vært dommer ved minst 6 prøver,
herav minst 1 praktisk prøve.
Hatt dommeroppdrag ved minst 2 prøver årlig siste 2 år.
Hatt dommeroppdrag i alle klasser.

•
•

•
•

•

•

Hatt minst 1 dommeroppdrag ved prøve utenfor Norge.
Ha erfaring fra hundeførerposisjon ved relevante jaktlige
situasjoner ift prøveformen ved internasjonal A-prøve. Dette
innebærer krav til, før og/eller under utdanningen, å ha
dokumenterbar erfaring fra deltakelse med egen hund til
premiering på minst én A-prøve i Norge, Sverige eller
Danmark, eller internasjonal A-prøve (CACIT-prøve), eller
deltakelse med egen hund på flere A-prøver i
Norge/Sverige/Danmark, eller internasjonal A-prøve og
deltakelse på tilsvarende jakter med egen hund som apportør
Erfaring fra praktisk jakt vektlegges.
Ha god kunnskap om FCIs regelverk for internasjonale Aprøver - ”International regulations for Field Trials for
Retriever Breeds”.
Ha god kunnskap om FCIs råd og anvisninger for dommere på
internasjonale retrieverprøver -”Guidelines for judging and
organizing the ICC, the CdE and CACIT retriever field trials in
general”.
Ha tilstrekkelige engelsk kunnskaper til å føre ekvipasjene
gjennom prøven og avholde åpen kritikk på engelsk.

15.4 INNHOLDET I VIDEREUTDANNINGEN
•
•

Teorikurs;
regelforståelse/prinsipper/bedømmingsteknikk/aktuelle
uttrykk.
Praktisk seminar i relevant jaktlig situasjon med anerkjent FTdommer som veileder.

•

•
•
•
•

Minst tre elevarbeider ved internasjonal A-prøve (Norge,
Danmark, Sverige, Finland) og/eller A-prøver i
Norge/Sverige/Danmark. Minst ett av elevarbeidene skal
gjennomføres på en Internasjonal A-prøve. Elevarbeidene
skal gjennomføres for minst tre forskjellige anerkjente
dommere. Elevarbeid ved internasjonal A-prøve i andre FCIland kan være aktuelt når grunnlag for dette er nærmere
avklart.
Kandidatenes elevkort skal utfylles for hvert av elementene
med attestasjon og kommentarer/vurderinger av
kursledere/veiledere/førende dommer(e).
DK tilrettelegger teorikurs og praktisk seminar, og skal
medvirke til avtaler og vurdering av valg av prøver/dommere
for elevarbeid.
DK skal holdes orientert om utviklingen i videreutdanningen
og etter behov bistå kandidaten.
DK kan innhente uttalelser fra prøvearrangører/dommere
som ledd i gjennomgangen av den enkelte kandidats
elevarbeid og drøfting av anbefaling om oppføring på FCIs
liste.

