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1

REGLER FOR KVALIFISERINGSPRØVE

1.1

FORMÅL
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.

1.2

DELTAKELSE
Kvalifiseringsprøver er åpne for alle retrievere, uavhengig av alder.

1.3

GJENNOMFØRING AV PRØVEN
Kvalifiseringsprøven må inneholde grunnleggende elementer for en god gjennomføring av senere
deltakelse på B prøver.
Hunden skal prøves i:








1.4

Toleranse for tannvisning
Lineføring
Fri ved fot
Sitt og bli
Innkalling
Apporteringstest
Skuddtest

BEDØMMELSE OG GODKJENNING
Ved apporteringstesten skal det benyttes standard 500 grams dummyer. Ved skuddtesten skal
det benyttes løsammunisjon.
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 kalles inn 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.
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1.5

Skisse for gjennomføring av kvalifiseringsprøve.
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2

RÅD OG ANVISNINGER FOR WORKING TEST

2.1

FORMÅL
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.

2.2

INNLEDNING
Retrieverne skal være en skytters uunnværlige hjelp under jakten. 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 i forbindelse med
ro ved fot under forflytninger på post, samt ved dirigerbarhet mot apporter som den ikke har
kunnet markere.

2.3

TILRETTELEGGING OG GJENNOMFØRING
a) En WT skal organiseres av en konkurranseleder. Oppgaven som konkurranseleder kan kun
innehas av personer med god erfaring fra jakt, jaktprøver og/eller WT for og med retriever.
Jaktprøvedommere, Norsk Retrieverklubbs prøveledere samt deltakelse både som skytter og
apportør på godsjakter og Field Trails vurderes som god erfaring.
b) Rett til å dømme offisielle WT i Norge har alle jaktprøve- eller WT-dommere godkjent av sin
nasjonale kennelklubb og/eller Kennel Club A- eller B-panel dommere.
c) Konkurransen skal legges opp slik at det simuleres hendelser som kan forekomme under en
jakt.
En WT skal være tilrettelagt for å fremme godt retrieverarbeid, og ikke hindre hundene i å
vise naturlige markerings- og apporteringsegenskaper.
Det er spesielt viktig at skyttere og kastere er plassert med dette for øyet.
Alle hunder må så langt det lar seg gjøre, få like muligheter slik at tilfeldigheter blir redusert
til et minimum.
d) Under apportering skal man ikke forlange at hundene skal passere for nær en annen apport.
e) Det skal tas hensyn til hundenes sikkerhet og ikke forlange at de skal forsere farlige
hindringer og hindringer de ikke har god oversikt over.
f) Publikum skal være tillatt så langt det lar seg gjøre, men skal ikke plasseres så de er til hinder
for hund, fører eller dommer.
g) Så langt det er mulig bør det benyttes hagle fremfor andre typer skytevåpen. Ved alle skudd
skal det benyttes løsammunisjon.
h) Dommerens avgjørelser er endelige. Deltakere må ikke åpenlyst diskutere dommerens
avgjørelser eller kritisere arrangør, terreng eller medhjelpere.
i) NKK-representant har fullmakt til å bortvise deltaker som ikke retter seg etter dommer,
arrangør eller konkurranseleders instrukser og som med overlegg forstyrrer en annen
deltaker eller dennes hund.
j) Det skal benyttes standard grønne 500 grams dummyer.
Unntak er dummy for dummykaster.
Ved spesielle arrangementer kan Norsk Retrieverklubbs Hovedstyre gjøre unntak fra denne
regelen.
k) Som hovedregel skal det skytes før kast.
Skytter skal plasseres i nærheten av kaster og ikke mer enn 35 meter fra dummy.
Ved blinde apporter er det valgfritt om man vil benytte skytter eller ikke.
l) En WT skal inneholde minimum fem poster for hver klasse.
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m) Hundene bedømmes enkeltvis i Begynnerklasse (BK).
I Åpen klasse (AK) og Eliteklasse (EK) kan hundene bedømmes sammen med annen hund i
disiplinene: ro på post, walk-up, søk eller kombinasjoner av dette.
I EK kan det i tillegg arrangeres klappjaktliknende situasjoner hvor flere hunder prøves i
forskjellige disipliner samtidig.
n) Apporteringsavstanden får ikke overstige 150 meter.
o) Om mulig, bør alle hunder testes i vannarbeid og søk. I AK og EK bør hundene i tillegg testes i
klappjakt (drive) og støkkjakt (walk up).
p) Fysisk avstraffelse og aggressiv føring av hunden er forbudt i prøveområdet eller i tilknytning
til dette. Slik oppførsel skal (etter dommers avgjørelse) straffes med diskvalifisering.

2.4

DELTAKELSE
Se NKKs Regler for Jaktprøver for Retriever, kapittel 4.1.

2.5

KLASSEINNDELING
Se NKKs Regler for Jaktprøver for Retriever, kapittel 4.2.
I tillegg gis Norsk Retrieverklubbs hovedstyre rett til å gjøre unntak for deltakelse i BK ved
spesielle arrangementer.

2.6

BEDØMMELSE OG POENGGIVNING
a. Hunden skal holdes i bånd når den kommer til start på hver post.
b. Dommeren skal forklare hva som skal foregå, og forvisse seg om at deltaker har forstått
oppgaven.
c. Bedømmelsen starter når fører har fått beskjed om å kople hunden løs, og avsluttes når
hunden igjen er i bånd.
d. Hunden skal gis enhver mulighet til å utføre et godt retrieverarbeid og forholdene skal legges
best mulig til rette i hundens favør. Dommer skal se etter hunder som behøver minimal
støtte av fører og som fungerer mest mulig tilfredsstillende ut i fra et jaktlig synspunkt.
e. God markeringsevne med et spontant opptak og rask og direkte avlevering er det essensielle
for alle retrieverrasene. Ved opptak og avlevering skal ikke hunden belastes for hardt om den
legger ned en apport for å få et bedre grep, men dette må ikke forveksles med en slurvete
apportering. Hunder som viser god markeringsevne og initiativ skal plasseres foran hunder
som må dirigeres frem til apporten.
f. Ved diskvalifiserende feil kan ikke hunden plasseres eller premieres.
Dommer kan også holde tilbake evt. plasseringer og premieringer om de konkurrerende
hundene, etter dommers oppfatning, ikke viser tilstrekkelige egenskaper.
g. Det gis poeng fra 0-20 på hver post.
Ved utførelse av en diskvalifiserende feil skal videre deltakelse stoppes. Dommer kan inndra
deltakers startnummer eller poengkort.
Ved feil som utløser 0 på en eller flere poster får ekvipasjen fortsette testen.
h. Dersom oppgaven består av flere apporteringer vil 0 på en apport gi 0 på hele posten.
i. Belastende feil graderes etter dommers skjønn, men det skal tas hensyn til hvilken effekt
feilen ville hatt på jakt. Det vil for eksempel være forskjell på en hund som går så dårlig fot at
den ikke får markert og en hund som ikke har sett markeringen, men som lett lar seg
dirigeres til området.
j. Ved en grov feil skal ikke høyere poeng enn 6 gis dersom det er to oppgaver på posten, om
det er én oppgave på posten skal ikke høyre poeng enn 12 gis. Ved mer enn én grov feil på
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k.
l.
m.
n.

o.

2.7

posten skal ikke høyre poeng enn 2 gis dersom det er to oppgaver på posten, om det er én
oppgave på posten kan ikke høyre poeng enn 4 gis.
0 poeng – flere grove feil/oppgaven løses ikke.
1-10 poeng – en meget usikker og mangelfull prestasjon hvor hunden har store
vanskeligheter med å løse oppgaven, og prestasjonen er preget av grove feil (2.6 d).
11-15 poeng – en solid prestasjon hvor hunden sikkert løser oppgaven, ubetydelige feil kan
aksepteres.
16-20 poeng – en overbevisende prestasjon hvor hund og fører fungerer effektivt sammen.
Oppgaven løses slik at det ser lett ut. Prestasjonen er preget av hundens fortrinn og det
begås ikke feil under utførelse av oppgaven.
Det anbefales at dommer tar notater.

PRAKTISKE FORHOLD VED BEDØMMELSE
a. Ved start på en post må dommer forvisse seg om han/hun har den rette hunden med det
rette startnummer til start.
b. Hunden skal forholde seg rolig ved fot og i skudd, og kun apportere på kommando.

2.8

MERITTERING, PLASSERING OG PREMIERING
Se NKKs Jaktprøveregler for retriever, kapittel 4.4.

2.9

VEILEDNING FOR DOMMERE OG KONKURRANSELEDERE
a. Det er både konkurranseleder og dommers plikt å sørge for at terrenget utnyttes så godt som
mulig for at konkurransen skal simulere jaktsituasjoner som svarer til den enkelte klasses
nivå.
b. I Begynnerklasse (BK) skal hunden primært bedømmes ut i fra de naturlige medfødte
egenskaper og derav talent som jakthund.
c. I Åpen klasse (AK) skal resultatet av treningen til ferdigutdannet jakthund bedømmes. I denne
klassen skal lydighet vises i harmoni med hundens naturlige medfødte egenskaper.
d. I Eliteklasse (EK) er kravene økt betydelig sammenliknet med AK. Her bedømmes hundens
ferdigheter som habil jakthund og det forventes at hunden er trent over nivået i AK.
e. Det bør ikke i noen klasser simuleres situasjoner som ikke vil forekomme på en jakt.
Plassering av skytter med hagle er meget viktig fordi hunden skal gis de beste betingelser for
å registrere skuddet og dermed kunne løse oppgaven optimalt. Det anbefales at postene
planlegges og gjennomføres så de ikke inneholder for mange elementer slik at dommer har
mulighet for å konsentrere sin oppmerksomhet om hundens arbeid. Se også avsnitt 2.3, pkt.
f).
f. Ved avprøving av flere hunder samtidig i AK og EK anbefales det at det benyttes flere
dommere.

2.10 VEILEDNING FOR KONKURRANSELEDER
a. Det er konkurranseleders ansvar å påse at resultatlister er korrekt utfylt og at poengsummer
er korrekt utregnet og kontrollert. Husk også å anføre poengsummer på evt. diplom.
b. WT avholdes med minimum fem poster og den praktiske gjennomføringen er
konkurranseleders ansvar. Dersom arrangøren ønsker at dommerne selv skal legge opp
postene, skal disse inviteres i så god tid at instruering (og evt. øving) av medhjelpere kan
gjennomføres.
c. Det skal alltid tas hensyn til at en deltaker kan ha meldt på flere hunder til samme
konkurranse, dette må kunne løses rent praktisk.
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3

RÅD OG ANVISNINGER FOR DOMMERE OG PRØVELEDERE

3.1

KVALIFISERINGSPRØVE
Se kapittel 1. ”FORMÅL”, samt 1.4 ”BEDØMMELSE OG GODKJENNING”.
Kvalifiseringsprøven vil være et godt utgangspunkt for kursaktivitet og økt aktivitetsnivå i
avdelingene, bidra til rekruttering til prøvevirksomheten og i tillegg gi grunnlag for inntekter
gjennom kurs med støtte fra studieforbundet og en deltakeravgift for selve prøven.
Et vesentlig mål med kvalifiseringsprøver er å sikre at deltagere er vel forberedt til B-prøver. Jf.
skisse i tilknytning til regelverket og egen veileder for gjennomføring av kvalifiseringsprøve.

3.2

B-PRØVE

3.2.1 Generelt

Jf. formålsparagrafen og grunnleggende bestemmelser i NKKs ”Regler for jaktprøver for
retrievere”.
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.
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.
Under prøven skal hunden forholde seg oppmerksom, rolig og taus ved føreren i alle situasjoner.
I samarbeid med fører skal hunden effektiv huske og hente vilt den har fått markere, villig la seg
dirigere til nedslagplass den ikke har kunnet markere og på samme måte la seg sende til anvist
område for selv å avsøke dette. Under prøven skal hunden føres ukoblet.
Apporteringsavstander og terrenghindringer skal tilpasses klassen. Avstanden mellom skytter og
viltfall skal tilpasses det faktum at retrieveren arbeider som apportør på jakt med hagle. Det skal
benyttes hagle med løsammunisjon.

3.2.2 Klasser og deltakelse

Begynnerklasse (BK):
For hunder som på prøvedagen er fylt ni måneder og som har bestått Norsk Retrieverklubbs
kvalifiseringsprøve eller er premiert på B-prøve eller Dansk Retrieverklubs bruksprøve, og hunder
som ikke tidligere har oppnådd premiering i Åpen klasse (AK).
Begynnerklasse kan tilbys på fastsatt dato eller som bevegelig prøve mellom fastsatte datoer,
forutsatt minst tre deltakende ekvipasjer.
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Åpen klasse(AK):
For hunder som har oppnådd minimum 1 × 1.premie i BK og ikke tidligere har oppnådd
premiering i EK, eller er plassert/tildelt ”Utmerkelse” på dansk B-prøve i Vinnerklasse.
Eliteklasse (EK):
For hunder som har oppnådd minimum 2 × 1.premie i AK for to forskjellige dommere.
Bevegelig Åpen klasse og Eliteklasse skal legges til datoer det ikke allerede er bestemt
terminfestede prøver, forutsatt minst åtte deltagende ekvipasjer.
3.2.3 Begynnerklasse (BK)

Avprøvingen skjer med bruk av dummyer. Det er en fordel med noe variasjon i størrelse/vekt på
dummyene (innenfor 0.2 – 1.5 kilo).
Prøven skal omfatte minst to apporteringer på svømmedypt vann, og det skal avfyres minst
fireskudd for hunder som gjennomfører prøven. Terreng og vann bør være relativt lett
framkommelig og oversiktlig. Forstyrrende skuddløsninger og ”viltfall” under hundens arbeid bør
ikke forekomme. Det bør ikke benyttes område der det har vært prøve i AK med vilt tidligere
samme eller foregående dag. Opprykk til AK kan først skje etter oppnådd 1 × 1.BK.
3.2.4 Åpen klasse (AK)

Avprøvingen skjer med vilt. Det skal kun benyttes matnyttig vilt i henhold til gjeldende viltliste,
og det skal derfor settes høye krav til viltets kvalitet for at prøven skal kunne gjennomføres.
Prøveopplegget skal være variert, og det skal inneholde forflytninger til nye situasjoner og
oppgaver. Hundens toleranse for annen hund i arbeid skal inngå i avprøvingen.
Apporteringstilfeller bør også gis i våtmark/vann. Det skal avfyres et større antall skudd.
Toleranse ved forstyrrende skudd og viltfall, flere markeringer og dirigeringer og naturlig
avsøking bør prøves under hundens arbeid.
Det bør ikke være flere enn to hunder til samtidig bedømmelse. Avvik fra dette må praktiseres
med stor forsiktighet og bare der dommerne anser at terreng og prøveforhold sikrer høy
forsvarlighet. Opprykk til EK kan først skje etter oppnådd 2 × 1. premie i AK for to forskjellige
dommere. Det er ingen begrensing mht. antall 1. premier for fortsatt deltakelse i AK.
3.2.5 Eliteklasse (EK)

Avprøvingen skjer med bruk av dummyer. Her bør dummyer opptil 2.5 kilo kunne benyttes.
Prøveopplegget bør omfatte høyt påtrykk gjennom et betydelig antall skudd og ”viltfall”,
forflytninger og variasjon i terreng og situasjoner. Det skal alltid være minst to hunder sammen
under avprøvingen, og i deler av prøven skal hundene kunne arbeide samtidig og i samme
område. Apporteringstilfeller bør også gis i våtmark/vann. Det skal avfyres et større antall skudd,
og toleranse ved forstyrrende skudd og ”viltfall” bør prøves flere ganger under hundens arbeid.
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Apporteringsavstandene kan være større enn i AK. Hundene skal prøves både i apporteringer
under pågående jakt med skytter(e) og i deler av terrenget som er jaktet av før prøven starter.

3.3

PRAKTISK PRØVE
Det vises til regelverket for A-prøve, som gir føringer mht. fokus i bedømmelsen.
Ved overtallig påmelding prioriteres hunder som står for NJCH. Deltakelse for øvrige påmeldte
innen fristen avgjøres ved loddtrekning.
Skuddintensitet og antall felte vilt skal være av et slikt omfang at det gir mulighet til å prøve
hundens ro, konsentrasjon og evne til å takle stress i en jaktsituasjon. For at jakten skal kunne gi
tilstrekkelig bedømmingsgrunnlag må det felles et tilstrekkelig antall vilt i hundenes nærhet, og
jakten må gi anledning til å prøve hundens arbeid og samarbeid med sin fører i varierende
situasjoner. Så sant mulig bør praktiske prøver også omfatte vannarbeid. Rutinert apportør bør
alltid være tilgjengelig for eventuelle ettersøk som ikke kan gjennomføres av deltakende hunder.
Målsettingen med praktiske prøver vil være å vurdere om hunden og dens fører er til vesentlig
nytte for jegerne, og ikke en ulempe eller et forstyrrende element. Prøven må gi grunnlag for
sikker kvalitetskontroll av viltbehandling, effektivitet og toleranse for situasjoner med flere
jegere og hunder. Flytting av skutt vilt eller andre kunstige inngrep for å anrette
apporteringssituasjoner må ikke forekomme.
”Godkjent” på praktisk prøve inngår i kravene for oppnåelse av NJCH.

4

A-PRØVE

4.1

ARRANGEMENT
Alle A-prøver er åpne for alle retrieverraser i henhold til NKKs Regler for jaktprøver for retrievere.
Ved internasjonale prøver gjelder FCIs regelverk.

4.2

ROLLEFORDELING

4.2.1 Jaktleder




Ansvar for prøvens sikkerhet sammen med prøvelederen
Ansvar for jakten og skyttere

4.2.2 Prøveleder

Se kapittel 1.1.4 – ledelse av prøven, i NKKs regler for jaktprøver for retrievere.
4.2.3 Alternative apportører

Arrangøren har ansvaret for å tilse at det innenfor arrangementets ramme er tilgang på så
mange alternative apportører som synes nødvendig og som dommer etterspør. Dommer avgjør
når en alternativ apportør skal arbeide, f.eks. i situasjoner hvor en fugl vurderes som for
tidskrevende til å kunne benyttes i bedømmingen.
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4.3

GENERELT
Klassen er en konkurranseklasse hvor hundene premieres og rangeres.

4.3.1

Praktisk gjennomføring

Arrangøren skal ikke gå ut med forhåndsinformasjon om prøven i media.
Det bør ikke legges ut veibeskrivelse til prøven på internett og ikke anvendes Jaktprøve på
veiskiltene.
4.3.2 Antall hunder

Arrangøren avgjør antallet hunder til start, dog med et minsteantall på seks (6) hunder.

4.4

DOMMERE
Dommere inviteres i samråd med Dommerutdanningskomitéen (DUK) i Norsk Retrieverklubb.




4.5

En prøve med 8 eller flere deltagere bedømmes av fire dommere, som fordeles i to
dommerpar der deltagende hunder fordeles mellom dommerparene.
Når utenlandske dommere inviteres, skal DUK med hjelp av NKK kontrollere at disse har
nødvendig autorisasjon for oppdraget.
DUK avgjør om elev/aspirant kan medvirke under prøven.

FORBEREDELSER
Prøveleder/dommere skal planlegge prøven sammen med jaktlederen og særlig ta hensyn
følgende:







4.6

Beregne antall felt vilt.
Dommerne informeres om hvor mange apporter hver hund kan få, relatert til forventet
vilttilgang.
Antall såter under jaktdagen.
Hvilke deler av området som kan benyttes til prøven.
Prøvehundenes plassering i terrenget ved de ulike såtene.
Dommerne skal før prøvestart diskutere arbeidsfordeling for prøven.

STARTREKKEFØLGE
Startrekkefølgen bestemmes ut fra trekking ved oppmøte, og deltagerne får utdelt
nummerlapper. Hundene skal bedømmes etter startrekkefølgen i grunnomgangen.

4.7

DOMMERANVISNINGER

4.7.1 Gjennomføring av prøven

En prøve med 8 eller flere hunder skal fortrinnsvis bedømmes av 4 dommere i et todommersystem.



I grunnomgangen sendes deltagerne alltid i trukket startrekkefølge. Hundene avprøves
gruppevis i nummerordning.
En grunnomgang hvor vilttilgangen er normal, inneholder minst tre apporter pr. Hund. Hos
det første dommerparet skal hunden ha to apporteringer, og hos det andre dommerparet én
apportering.
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Prøveledelsen har ansvaret for at alt vilt som fells, apporteres, engen av prøvehunder eller
alternative apportører.
Det skal etterstrebes å dømme i par.
Prøvehunder skal sendes på vilt som anses som mulig å finne. En påbegynt oppgave skal
fullføres. Om en hund er sendt på en apport, skal enda en hund sendes om den første
mislykkes. Om man ikke velger å sende flere hunder, skal dommerne i etterkant gå ut i
området og kontrollere om viltet er der.
Hundene bør sendes fra den posisjonen hvor de har markert fuglen. Om fuglen faller slik at
fører og dommer har vanskelig for å se hunden i arbeid, bør hunden allikevel sendes direkte.
Dommer og fører kan raskt forflytte seg til en bedre posisjon i etterkant av utsendingen.
Hvis hunden apporterer fugl man ikke var klar over, i nærhet til en anvist fugl, skal man se
bort ifra denne fuglen. Hunden sendes på nytt, på den opprinnelige fuglen.
Skadet vilt skal apporteres direkte. Om alle startende hunder er ute på en annen apport, skal
en alternativ apportør sendes.
Hvis grunnomgangen består av to apporter, og hund nr. 1 mislykkes på sin første apport,
sendes hund nr. 2. Lykkes hund nr. 2 å få inn apporten (=eye wipe), skal den likevel sendes
først på neste apport. Det skal ikke skje at den ene hunden får to førstesjanser og den andre
hunden to andresjanser.

4.7.2 Bedømming
 Dommernes oppgaver er å bedømme de jaktlige egenskapene hos deltagende hunder, og
innbyrdes plassere konkurrerende hunder. Dommerne skal gi en muntlig kritikk over de
deltagende hundene og motivasjonen for premieringen.
 Det skal fokuseres på å plukke ut den hunden som er den mest verdifulle apportøren, sett fra
et egenskaps- og helhetsinntrykk.
 Om en apport ikke bringes inn, verken av hunder eller dommere, skal det arbeidet hundene
utførte på fuglen allikevel inngå i bedømmingen, uansett om fuglen strykes eller ikke. Dette
for å kunne vurdere den respektive hundens arbeid totalt sett.
 Totalt antall apporter pr. hund avgjøres av dommerne. Anbefalingen er 6-7 apporter for en
hund som gjennomfører hele prøven. Apportene får ikke være for enkle til å kunne gi et
skikkelig bedømmingsgrunnlag.
4.7.3 Muntlig kritikk

Dommerne bør oppmuntres til å gjennomføre bedømmingen så informativt og konstruktivt som
mulig, og alltid holde en muntlig kritikk både ved individ- og konkurransebedømming.
Dommerne skal begrunne hundene premieringer og plasseringer.
Hvis en hund tildeles KIB eller 0 premie bør alltid dommerne orientere prøvedeltakeren om dette.
Dommerne skal ikke akseptere at deltaker diskuterer en fattet avgjørelse.
KIB (Kan Ikke Bedømmes) og NC (Non Classified)
Dommerne må vite forskjellen mellom 0 premie og KIB, og når disse klassifiseringen skal brukes
og hvordan det formelt skal håndteres.
KIB er enten relatert direkte til hunden eller pga. en episode som involverer føreren:



Det felles ikke tilstrekkelig antall vilt for å kunne bedømme hunden.
Hunden må avbryte prøven pga. skade.
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Hvis KIB gis til en hund pga. episoder som forårsakes av førers oppførsel (i slike tilfeller skal
prøveleder orienteres.

4.7.4 Kommentar

KIB skal brukes unntaksvis. Det er fullt mulig å gi en premiering til en hund med feil. KIB skal ikke
erstatte 0 premie, men brukes i situasjoner der ulike episoder umuliggjør en fullstendig
bedømming av hunden. Årsaken til KIB skal alltid spesifiseres i kritikken.

4.8

International Field Trial
For denne prøveformen henvises det til bestemmelsene i de respektive regelverkene mht.
opplegg, gjennomføring og bedømming. På Int. FTs bør det alltid være alternative apportører til
disposisjon for apportering av skadeskutt vilt som ikke kan apporteres av deltakende hunder.

5

KRAV TIL DOMMERE VED RETRIEVERPRØVER OG WORKING TEST
Følgende krav til autorisasjon/dommerkvalifikasjoner gjelder for dommeroppdrag ved de ulike
kategorier retrieverprøver i Norge.

5.1

Norsk Retrieverklubbs kvalifiseringsprøve
 Autorisasjon som jaktprøvedommer for retrievere
 NKK-instruktør Trinn 1, premiering i AK og anbefaling av 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.
Søknaden sendes DUK via NRKs kontor.

5.2

Offisiell Working Test



5.3

Autorisasjon som jaktprøvedommer for retrievere.
Autorisasjon som Working Test dommer for retrievere.

Offisiell B-prøve og Praktisk prøve







Autorisasjon som jaktprøvedommer for retrievere
Ved ønske om å invitere dommere fra ikke-nordiske land bør Norsk Retrieverklubbs
jaktkomité (JK) forespørres på forhånd
Frist for innmelding av utenlandske dommer(e) er senest 4 uker før prøven. Sendes NKK, jaktog brukshundavdelingen.
Ved invitasjon av ikke-nordiske dommere skal arrangøren sørge for at dommerne gjøres kjent
med Norsk Retrieverklubbs retningslinjer i engelsk versjon (”Guidelines”) for bedømmelse av
norske B-prøver og Praktiske prøver.
Ved bruk av utenlandske dommere skal norsk dommer oppnevnes som NKKs representant,
alternativt kan dispensasjonssøknad sendes NKK i god tid i forvegen.
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5.4

Nasjonal A-prøve:






5.5

Norsk dommer:
Oppført på FCIs liste over dommere til internasjonale retrieverprøver
Svensk dommer:
Godkjent for dommeroppdrag på A-prøve Eliteklasse i Sverige (Ref. SSRK)
Dansk dommer:
Godkjent for dommeroppdrag på A-prøve Vinderklasse i Danmark (Ref. DRK)
Annen dommer:
Oppført på FCIs liste over dommere til internasjonale retrieverprøver
FCIs retningslinjer skal følges ved eventuell invitasjon av engelske dommere

Int. Field Trial / CACIT-prøve



Oppført på FCIs liste over dommere til internasjonale retrieverprøver
FCIs retningslinjer skal følges ved eventuell invitasjon av engelske dommere.

6. NASJONALE MESTERSKAP
6.1

Norsk Retrievermesterskap
Norsk Retrievermesterskap i jakt (mesterskapshelgen-MH) arrangeres som en offisiell Working
Test. Første dag gjennomføres med minimum 5 poster for alle klasser og finaleomganger andre
dag for kåring av Unghundmester, Veteranmester og Retrievermester.
Mesterskapshelgen arrangeres årlig første helg i september.

6.1.1 Organisering av MH

Arrangøren kan ikke begrense antall deltakere.
Dommerne inviteres av NRKs sentrale jaktkomité i samråd med Teknisk Arrangør.
Postenes innhold dag 1 defineres av prøveleder, men skal legges opp i samarbeid med
dommerne.
Semifinale- og finalepostene dag 2, legges opp av dommerne, gjerne i samråd med prøveleder.
Disse postene skal dømmes av minst 2 dommere. Når flere dommere dømmer sammen, bør det
oppnevnes en ordførende dommer, dvs. en som tar de endelige avgjørelsene i henhold til
regelverket.
Postenes innhold eller beliggenhet offentliggjøres ikke på forhånd.
Mesterskapet bedømmes på poeng og hundene tar med seg poengene gjennom hele helgen.
Mesterskapet dømmes for øvrig etter gjeldende regler beskrevet i kap. 9.1 i NKKs Regler for
jaktprøver for retrievere.
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