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Kvalifiseringsprøver: Veileder - Prinsipper for bedømming
Reglene
Av Norsk Retrieverklubbs ”Regler for kvalifiseringsprøve for retrievere” fremgår følgende:
Formål: ”Kvalifiseringsprøven skal være en enkel test på at hunden er moden for deltakelse på offisielle Bprøver for retrievere.”
1.3 Bedømmelse og godkjenning
”Ved bedømmelsen skal det ikke legges for strenge krav. Dommeren skal legge vekt på om hunden villig
følger føreren fri ved fot, uten krav til absolutt nøyaktighet, at den kan sitte og bli mens føreren beveger seg et
stykke fra den, og at den kan innkalles fra rimelig avstand. Ved apporteringstesten skal det ikke legges vekt på
detaljer i grep og avlevering, kun at hunden lett lar seg sende, spontant apporterer og villig bringer apporten
tilbake til fører. Hund som ikke aksepterer tannvisning, viser sterk ulydighet, ikke kan kalles inn, eller vegrer,
ødelegger eller rømmer med apporten, kan ikke godkjennes.”
Utdypende veiledning for bedømmelsen
Norsk Retrieverklubbs Jaktkomité har utarbeidet en egen veileder og skisse for gjennomføring av
kvalifiseringsprøver. Avstander, rekkefølge i avprøvingen, og gjennomføring av apporteringstest og skuddtest,
skal skje i samsvar med denne.
Ved lineføring og fri ved fot skal hunden villig følge føreren uten at det er behov for både sterke og gjentatte
korreksjoner fra førerens side.
Etter kommando ”sitt” og ”bli” må hunden ikke forlate plassen. Hunden skal ikke belastes om den reiser eller
legger seg, så lenge den på plassen. Ved innkalling skal hunden villig komme direkte tilbake til føreren.
Ved apporteringstesten skal hunden ikke forlate føreren før denne har gitt apportkommando etter tegn fra
dommeren.
Klarsignal fra dommeren til at føreren kan forlate hunden, kalle inn hunden og gi hunden apportkommando
skal gis ved håndtegn eller fysisk berøring, uten bruk av ord eller lyder. Signalet til at føreren kan gi
apportkommando skal gis umiddelbart etter at apporten er landet.
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
igjen et annet sted
Hunden viser tydelig skuddredsel eller forlater føreren ved skuddtesten

Hvis hunden kan godkjennes gis bedømmelsen ”Bestått” og attesteres på et eget kort utarbeidet av NRK
Jaktkomité. Dommerens øvrige oppgaver og ansvar ved avvikling av prøven fremgår ellers av Jaktkomiteens
veileder for gjennomføring av kvalifiseringsprøver.
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