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 Veiledning for gjennomføring av kvalifiseringsprøven 

 
 

Formål: ”Kvalifiseringsprøven skal være en enkel test på at hunden er moden for deltakelse på offisielle 
B-prøver for retrievere.” 
 
Arrangør:   Raseråd, sentrale komiteer og lokalavdelingene i NRK. 
 
Teknisk arrangør: Godkjent dommer for kvalifiseringsprøve 
 
   (Dersom en ønsker å stille på kvalifiseringsprøve, kontaktes en av disse.) 
   
Arrangement: Teknisk arrangør kan gjennomføre en kvalifiseringsprøve i alle sammenhenger 

der det er naturlig og hvor forutseningene for å gjennomføre prøven er oppfylt.  
Prøven skal gjennomføres i forståelse med arrangør. 
 

Påmelding:   Ved oppmøte på prøven.  
   Kun anledning til en start pr. dag. 

Deltaker opplyser skriftlig, om navn på hund og hundens reg. nr.,  
samt navn og adresse på deltaker, før prøven starter.  
 

Påmeldingsavgift:  Betales direkte til arrangerende avdeling, som er den avdeling dommer tilhører 
hvis ikke vedkommende er innleid fra annen avdeling. 
Anbefalt påmeldingsavgift: kr.50,- pr. start. 

 
Før prøven:  Avklare forhold mellom arrangør og teknisk arrangør.  

Fremskaffe egnet prøveområde.  
(Et åpent og relativt flatt område på minimum 50 X 25 m. Se fig.) 
 

For arrangør:   Fremskaffe et kontonummer som påmeldingsavgiften skal betales til. 
 

For teknisk arrangør: 
Skaffe nødvendig materiell.  

  Materiell:   
• Blankett for ”Bestått kvalifiseringsprøve”.  

(Kan skrives ut fra Retrieverklubbens sider.) 
• Startpistol, 6mm  

(Alternativt hagle med 9mm adapter.) 
• Merker til postene, 5stk.  

( Her kan man bruke f.eks. små plastbøtter eller treklosser.   Poenget 
er at hver post skal være markert på en lett synlig måte, samtidig 
som det skal være minst mulig forstyrrende for hundene. Se fig.) 

• Dummy. 
(Standard 0,5 kg dummy. Denne skal være feilfri og framstå som ny.)  
 

Påse at deltager oppgir de data som kreves, ved frammøte. 
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Prøven: 
 

 
 
 
 
 
Beskrivelsene på de forskjellige momentene under viser de ”perfekte” øvelsene, og ikke hvordan 
øvelsene må gjennomføres for å få bestått.  
 
       1. Sjekk av temperament: 

Dommer tar imot ekvipasjen ved post 1. (se fig) 
Dommer hilser på fører og hund. Dommer skal ”se på tenner” samt ”kjenne over” hunden uten at 
denne blir redd eller aggressiv. ( Viktig at dommer opptrer slik at uønsket adferd ikke 
framprovoseres.)  

2. Lineføring: 
Fører stiller seg opp ved post 1 med hunden koblet i utgangsposisjon.  
På dommers signal skal ekvipasjen gå til post 2 og vinkle til post 3, her skal ekvipasjen stoppe. 
Hunden skal villig følge fører med slakt kobbel. 

3. Fri ved fot: 
Fører kobler hunden løs. (Kobbelet puttes i lommen eller henges rundt halsen.) 

 På dommers signal skal hund og fører gå fra post 3 via post 4 til post 5. 
 Hunden skal villig følge fører uten kobbel. 
4. Sitt og bli / innkalling: 

På dommers signal skal fører forlate hunden ved post 5 og gå forbi post 2 til post 1 hvor fører 
stiller seg med fronten mot post 5 (hunden). 
På dommers signal skal fører kalle inn hunden.  
Her skal hunden forholde seg i ro der fører har bedt den om å være, og komme raskt til fører når 
denne kaller på hunden. 
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5. Apportering:   

Fører står ved post 1 med hunden ukoblet ved sin side. Dommer går til post 4 og kaster dummien 
mot post 5. Hunden skal forholde seg i ro.  
På signal fra dommer skal fører sende hunden for å hente apporten. Hunden skal raskt løpe ut og 
plukke opp dummien for så å returnere raskt til fører med apporten. Dummien skal leveres i 
førers hand.  

6. Sjekk av skuddreaksjon: 
Ekvipasjen står ved post 1. Dommer beveger seg mot post 2, ca. 5 meter vekk fra ekvipasjen. 
Dommer retter startpistol  / hagle mot post 2 og avfyrer denne. 
Hunden skal forholde seg rolig. 

 
 
 
 
Etter prøven: 

Ved bestått kvalifiseringsprøve skal dommer fylle ut blanketten for detter og overrekke til fører.  
Sammen med kvittering for betalt avgift vil dette være bevis for at man kan starte i 
begynnerklasse, B – prøver. 
Dommer skal rapportere til arrangør om hvem som har deltatt på prøven.  
Samtidig skal dommer rapportere til den sentrale jaktkomité om hvem som har deltatt, hvem som 
har bestått og hvem som ikke har bestått. (Dette er først og fremst med tanke på statistikk og 
framtidige evalueringer av kvalifiseringsprøven.)  


