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1.

FELLESBESTEMMELSER

1.1

ARRANGEMENT

1.1.1 Generelt
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub
(NKK), klubb/forbund som er medlem av NKK eller
tilsluttet forbund som er medlem av NKK,
klubb/forbund som har samarbeidsavtale med NKK
eller sammenslutninger av disse.
Raseklubber kan søke om å holde lukket prøve for
den rase / de raser som klubben har raseansvar for.
For lukkende prøver er kun resultater fra
kvalitetsklassene registreringsberettigede i FCI.
1.1.2 Søknad om å avholde prøve
De til enhver tid gjeldende søknadsrutiner og
søknadsfrister slik de er offentliggjort på
www.nkk.no må følges.
Avdelinger/komiteer/råd sender søknad om å
avholde prøve til NRK som så koordinerer disse og
fastsetter terminlista. Søknaden må inneholde tid og
sted for prøven, hvilke prøveform og klasser
søknaden gjelder, tidsperiode(r) for bevegelig(e)
prøve(r), samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist
og kontaktperson. Klubber som ikke overholder
søknadsfristen kan ikke forventes å bli gitt
dispensasjon. Terminlisten godkjennes av
Hovedstyret i NKK, eller den Hovedstyret har
bemyndiget og offentliggjøres på www.nkk.no.
For søknad om å avholde A-prøve med tildeling av
Cert eller internasjonal prøve i hht. FCIs regler med
tildeling av CACIT/CAC(T) skal det sendes spesiell
søknad.
1.1.3 Prøvedokumenter
Prøvedokumenter hentes fra NKKs internettsider.
Dersom det skal benyttes utenlandske dommere, må
oppgave over disse sendes NKK 4 uker før prøven
for klarering. Ved bruk av utenlandsk dommer må
det oppnevnes norsk NKK-representant.
Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til
NKK prøvedokumenter som er hentet fra NKKs
nettsider, samt kritikkskjemaer og resultatlister.
Senest 4 uker etter prøven skal kopi av prøvens
dokumenter (kritikkskjemaer og resultatlister)
sendes til NRKs kontor, samt at data fra resultatlister
legges inn i DogWeb Arra i henhold til NRK sine
ønsker.

Prøvens leder har ansvaret for rapportering etter
disse bestemmelsene. Alle deltagende hunder skal
føres opp på resultatlistene (se unntak i 1.4.2.
Klager).
Prøvemappen blir returnert fra NKK hvis:
• Dommernummer og/eller dommerens underskrift
mangler på resultatlisten.
• Hundenes registreringsnummer ikke er oppgitt
eller er feil.
Resultatliste og kritikkskjema må inneholde korrekte
opplysninger.
1.1.4 Ledelse av prøven
NKKs representant er prøvens høyeste myndighet
hva angår tolkning av reglene. Arrangøren
oppnevner prøvens leder som er høyeste myndighet
på alle andre områder enn tolking av regelverket.
Prøvens leder og NKKs representant kan ikke være
samme person. NKKs representant skal være tilstede
alle prøvedager ved ordinære/samlede prøver. NKKs
representants myndighet og plikter fremkommer av
egen instruks.
Når særlige grunner foreligger, kan det søkes om
unntak fra kravet om at NKKs representant skal
være autorisert dommer. Søknad om dette må sendes
Norsk Retrieverklubbs styre senest to måneder før
prøven. Styret gir eventuell anbefaling til NKK.
Person som ønskes oppnevnt som NKKs
representant, skal ha inngående kjennskap til
prøvereglene og mangeårig erfaring som deltaker og
prøveleder. Vedkommende må også være medlem i
NRK.
Eventuelle problemer eller tvilsspørsmål behandles
og avgjøres av den myndighet spørsmålet sorteres
under. Prøvens leder og NKKs representant kan når
som helst gripe inn hvor de måtte anse dette
nødvendig innenfor eget myndighetsområde. På
dommerens subjektive skjønn og arbeid kan de
imidlertid ikke influere.
Prøvens dommere og funksjonærer skal motta sine
instrukser fra prøvens leder og utføre oppgaven på
en forsvarlig måte slik at prøven kan gå etter det
fastsatte program.
Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan
ikke bedømme hund i eget eie eller føre hund til
bedømmelse den dagen de fungerer.
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For øvrig plikter arrangør å avholde terminfestede
arrangementer, og brudd på denne plikten kan det
reageres mot etter NKK lover kap 7.

Dommer kan stille egen hund til start ved bevegelige
prøver, men ikke samme dag som han/hun fungerer
som dommer.
Hundefører skal under prøven følge prøveleder og
dommers anvisninger. Ønsker vedkommende å
avbryte prøven, skal dette meddeles dommer.
1.1.5 Overtegning
Ved overtegning skal det foretas trekning mellom
hunder som er påmeldt innen fristen.
Overtallige som ønsker det, kan tilbys å stå som
reserver. Rekkefølgen for disse avgjøres også ved
trekning.
Overtallighet på bevegelige prøver skal avgjøres ved
trekning.
Ved overtallighet på bevegelige prøver i BK vil
hund som ennå ikke har oppnådd 1. premie i BK,
prioriteres.
Hunder som ikke tidligere har startet på
prøvenummeret, skal prioriteres, gjelder alle klasser.
Det er i særlige tilfeller anledning til å begrense
antall deltakere i utlysningen av prøven. Dette skal
begrunnes i søknaden for å avholde prøven og skal
godkjennes av hovedstyret i hvert enkelt tilfelle.
På Praktisk prøve prioriteres hunder som står for N
JCH.
1.1.6 Avlysning av prøven
Prøvens leder kan i samråd med NKKs representant
avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom
forholdene er slik at det er uforsvarlig å gjennomføre
prøven.
Dommer kan avslutte eller utsette bedømmingen når
forholdene vurderes slik at det er uforsvarlig å
fortsette.
Avlysning av prøve pga. ingen eller så få påmeldte
at fellesøvelser ikke kan gjennomføres i henhold til
reglene tas til etterretning. Arrangør må i slike
tilfelle uoppfordret sende Norsk Kennel Klub en
detaljert redegjørelse om forholdet og vedlegge
tilstrekkelig dokumentasjon på de faktiske forhold.
Inviterte dommere og evt. påmeldte deltakere må
varsles om det inntrufne, og arrangør må sørge for at
alle formelle forhold ordnes opp på forsvarlig måte.
Arrangøren må nøye vurdere om det er grunnlag for
å søke om tilsvarende arrangement neste år.

1.1.7

Godkjenning av prøven
Dersom arrangementet er gjennomført i henhold til
regelverket og aktivitetsavgiften er betalt, skal
prøven anerkjennes av NKK. Resultatene er tellende
når prøven er anerkjent.

1.2

DELTAKELSE

1.2.1 Hunder
Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK
eller register anerkjent av NKK. Hunder med norsk
eier som er registrert i utenlandsk register må
omregistreres til NKKs register før påmelding. Ved
omregistrering beholdes og benyttes det
opprinnelige registreringsnummeret. Hunder som er
fratatt retten til å delta på prøver av NKK eller
samarbeidende utenlandsk kennelklubb, har ikke rett
til å starte så lenge utelukkelsen varer.
Alle hunder må være ID-merket for å delta på
terminfestede arrangementer.
Det er forbudt å starte med hund som har fått øre
og/eller hale kupert. Hunder med amputert hale kan
starte dersom NKK har utstedt startbevis. NKK
utferdiger startbevis når det sendes inn
veterinærattest som fyller kravene i
kuperingsforskriften. Naturlig stumphale: Det vises
til NKKs til enhver tid gjeldende liste over raser med
naturlig stumphale.
Tisper med løpetid har ikke adgang til å delta.
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.
1.2.2 Helsestatus
Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid
gjeldende regler for vaksinering, informasjon om
dette på www.nkk.no. Vaksinasjonsattest utstedt av
veterinær må medbringes til prøven og fremvises på
oppfordring til arrangør.
Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 dager
drektig eller har valper under 56 dager.
For øvrig gjelder dyrevelferdslovens § 26 som
regulerer eier og førers ansvar for hunders helse
under konkurranser.
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Veterinærattest må være arrangøren i hende senest 7
dager etter prøvedato.

1.2.3 Førere
Enhver har rett til å delta dersom man ikke av NKK
eller NKKs medlemsklubber er fratatt denne rett.
Fører som er fratatt retten til å delta på prøve i sitt
hjemland av en kennelklubb NKK samarbeider med,
kan heller ikke starte på prøve i Norge så lenge
utelukkelsen varer. Om rett for dommere, prøveleder
osv. til å delta se pkt 1.1.4.
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.
1.2.4 Påmelding og påmeldingsavgift
All påmelding er bindende. Påmelding som ikke er
korrekt, mangler opplysninger eller kommer for
sent, kan avises av arrangør. Eier av påmeldt hund
må være medlem i en av NKKs medlemsklubber
eller samarbeidende utenlandsk organisasjon eller
dens medlemsklubber for å unngå dobbel
påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som
avvises eller utestenges under prøven, se punkt 1.2.6
og 1.2.7.
Ved bortvisning av deltager refunderes ikke
påmeldingsavgiften, se punkt 1.4.1.
Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig
for enhver skade hunden forvolder. NKK, arrangør,
dommer, NKK representanten eller andre som
medvirker ved arrangementet, har ikke ansvar for
tap eller skade ut over tilbakebetaling av
startkontingenten.
1.2.6 Avvisning av hund
Påviselig syke/skadde hunder, aggressive hunder
eller hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i
påmeldingen, skal avvises.
1.2.7 Utestengelse av hund
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer
ulempelig, f. eks. jager vilt/bufe, biter funksjonærer
eller uprovosert angriper annen hund, utestenges fra
prøven og gis midlertidig utestengelse fra NKKarrangementer inntil saken er ferdig behandlet.
Ved utestengelse skal NKKs representant
konsekvent omtale episoden i sin rapport, som
sendes til NKK første virkedag etter prøven. NKK
kan, etter vurdering av det inntrufne forhold, nekte
hund deltakelse på prøver for kortere eller lengre tid.

Påmelding skjer etter opplysninger gitt i arrangørens
annonse. Påmeldingsavgiften må være arrangør i
hende senest 14 dager før prøven, ellers pålegges 50
% tilleggsavgift. Ved uteblivelse fra prøven uten
gyldig grunn skal påmeldingsavgiften likevel
betales. Dersom betaling ikke mottas, kan
arrangøren rapportere dette til NKK.
Hundens fører skal oppgis ved påmelding til prøve.
1.2.5 Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift
Påmeldingsavgiften betales tilbake i følgende
tilfeller:
• Påmeldingen ikke godtas
• Ved forfall legitimert ved veterinærattest

Forhold i prøveområdet kan av tilstedeværende
rapporteres til dommer, prøveledelse eller NKKs
representant innen prøvens utløp.
1.2.8 Doping – kunstig stimulering
NKKs til enhver tid gjeldende antidopingreglement
skal følges.

1.3

DOMMERE

1.3.1 Oppnevnelse av dommere
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så snart
prøven er terminfestet. Det skal kun benyttes
dommere med autorisasjon for prøvetypen.

• Prøven ikke avholdes
1.3.2
• Prøven er begrenset, og påmeldt deltager ikke
kommer med
• Tisper som er løpske på prøvedagen(e)
• Omprøvning av hunden ikke er mulig etter at
protest er godkjent

Dommerfordeling, terrengfordeling og
startrekkefølge
Prøveledelsen fordeler dommere og terreng som
beskrevet i RoA (Råd og Anvisninger for
retrieverprøver). På B-prøver skal startrekkefølgen i
åpen klasse (AK) og elite klasse (EK) avgjøres ved
trekning ved frammøte. Prøvedeltakere, som også
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Brudd på regler eller anvisninger fra dommer eller
prøveledelsen kan medføre advarsel eventuelt
bortvisning fra prøveområdet.

skal være medhjelpere, kan forhåndstrekkes, men
dette skal også foregå ved frammøte.
1.3.3 Dommeroppgaver

Dommer og prøveleder som observerer alvorlige
forseelser, plikter å rapportere disse til NKKs
representant innen prøvens avslutning. Disiplinære
forhold i forbindelse med prøven kan også av enhver
tilstedeværende rapporteres til dommer, prøveledelse
eller NKKs representant innen prøvens utløp.

• Påse at førers navn og hundens
registreringsnummer er angitt på kritikken og
foreta stikkprøver på dokumentasjon av dette.
• Under prøven, bedømme hundens prestasjoner i
henhold til gjeldende regelverk.

For øvrig gjelder NKKs lover kapitel 7.

Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeid,
kan dommer avslutte prøven.
1.3.4 Dommerutgifter
• Ved datofestede B-prøver dekkes dommerens
utgifter etter gjeldende regler og avtaler.
• Ved bevegelige B-prøver har arrangøren ansvaret
for økonomisk avtale med dommer om
dagpenger for prøvedagen og dekning av
kjøregodtgjørelse etter gjeldende satser.
• Ved Praktiske prøver, A-prøver og Internasjonale
prøver dekkes dommerens utgifter etter nærmere
avtale med arrangøren i hvert enkelt tilfelle.
Ansvaret for at slik avtale etableres påhviler
arrangøren. Arrangøren har ansvaret for å
utforme en bindende avtale med dommer.
• Ved mesterskap dekkes dommerens utgifter etter
nærmere avtale med arrangøren i hvert tilfelle.

1.4

1.4.2 Klager
Vurderinger og avgjørelser som regelverket
overlater til dommerens skjønn, kan ikke påklages.
Deltaker som mener seg skadelidende som følge av
brudd på prøvereglene, kan før prøven avsluttes
innlevere skriftlig klage til NKKs representant som
behandler klagen på stedet.
Dersom NKKs representant godkjenner en skriftlig
klage på stedet, skal hunden, dersom det er mulig,
gis mulighet til å prøves på nytt. Dersom dette ikke
er mulig, skal hundens resultat utgå fra resultatlisten
og påmeldingsavgiften tilbakebetales.

1.5

DISPENSASJON
NKKs Hovedstyre/NKKs jakthundkomité kan, når
særlige omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere
fra disse regler generelt eller i enkelttilfeller.

DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER

1.4.1 Opptreden og disiplinærforhold
Fører skal følge prøvereglene, opptre sportslig og på
en måte som ikke skader hundesporten eller dens
anseelse under og i forbindelse med prøven. Også
før og etter prøven skal deltakere og tilskuere opptre
slik at prøvearrangørens interesser ikke blir
skadelidende. Hardhendt avstraffelse av hund er
forbudt. Alle hunder skal føres i bånd på
prøveområdet når de ikke er under bedømmelse.
Deltakere og tilskuere skal rette seg etter anvisning
fra dommer og prøveledelsen.
Deltager skal respektere dommerens avgjørelser.
Retten til å klage på avgjørelser er regulert i punkt
1.4.2. Usportslig opptreden i forbindelse med
dommerens beslutninger er ikke tillatt.
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2.

INSTRUKS FOR NKKs
REPRESENTANT
1. NKKs representant oppnevnes av NKK etter
forslag fra Norsk Retrieverklubb.
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.
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.

3.

GENERELT OM JAKTPRØVER
FOR RETRIEVERE
Jaktprøver for retrievere i Norge kan arrangeres ved
kunstig anlagte apporteringsprøver eller under reell
jaktutøvelse, og gjelder for chesapeake bay retriever,
curly coated retriever, flatcoated retriever, golden
retriever, labrador retriever og nova scotia duck
tolling retriever.
Nærmere bestemmelser om gjennomføring og
bedømming av de ulike prøvene er fastsatt i Norsk
Retrieverklubbs ”Råd og anvisninger for retrieverprøver”.
Aktuelle prøveformer er:
• B-prøve
• Working Test
• Praktisk prøve
• A-prøve
• Int. Field Trial - i hht. FCIs regelverk for
internasjonale retrieverprøver (Cacit-prøver)
• Kvalifiseringsprøve – en uoffisiell test som
kreves for å kunne starte på offisiell B-prøve og
Working Test.
For mer informasjon, se Norsk Retrieverklubbs
”Råd og anvisninger for jaktprøver for
retrievere”.
• Tollingprøve
På B-prøver og Working Test skal relevant jakt med
retrievere simuleres mest mulig realistisk. Øvrige
prøver skal foregå i relevante former for jakt med
retrievere.

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.

• Apporteringslyst

8. Dersom det fungerer elever/aspirant ved prøven,
skal NKKs representant overvære og delta i
behandlingen av disse arbeider sammen med de
aktuelle dommere.

• Utholdenhet og effektivitet

Prøveopplegg og bedømming skal særlig vektlegge:

• Samarbeidsvilje og kontaktvilje
• Ro og konsentrasjon i alle situasjoner under
jakten

NKKs representant kan gå med elev.
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4.

REGLER FOR B-PRØVE

4.1

DELTAKELSE
Se avsnitt 1.2, DELTAKELSE, Hunder. I tillegg må
hunden være fylt 9 måneder første prøvedag og ha
bestått Norsk Retrieverklubbs kvalifiseringsprøve
(evt. Dansk Retrieverklubbs brugsprøve eller
tilsvarende kvalifiseringsprøve), eller være premiert
på jaktprøve.
Arrangør kan sette en øvre grense for antall
deltakere, i så tilfelle skal retten til å delta avgjøres
ved trekning.

4.2

KLASSEINNDELING
B-prøver kan arrangeres i følgende klasser:
Begynnerklasse (BK)
Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd premiering i
Åpen klasse eller Eliteklasse.
Åpen klasse(AK)
Hunden må ha oppnådd 1. premie i Begynnerklasse
på B-prøve. Hunden kan ikke tidligere ha oppnådd
premiering i Eliteklasse.
Eliteklasse (EK)
Hunden må ha oppnådd 2 × 1. premie i Åpen klasse
på B-prøve for to ulike dommere.

4.3

GJENNOMFØRING
Prøvene kan tilbys på fastsatte datoer eller som
bevegelige prøver mellom fastsatte datoer.

4.3.3 Eliteklasse
Under hele prøven skal det være minst to hunder i
arbeid/passivitet samtidig, hvorav en eller flere
hunder kan være makkerhunder som ikke er under
bedømmelse.
Prøveterrenget skal kunne omfatte varierende og
naturlige hindringer som i et større jaktterreng.

4.4

BEDØMMELSE OG PREMIERING

4.4.1 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.
Dommeren skal gjøre en kvalitetsbedømmelse og
kan tildele 1. premie, 2. premie, 3. premie eller
ingen premiering (0 premie). For å tildele 1. premie
eller 2. premie må hunden utføre godkjent arbeid for
klassen i alle momenter.
Det skal skrives fullstendig kritikkskjema i BK og
AK. I EK gis bare en sammenfattende skriftlig
kritikk med angivelse av premiegrad og eventuell
plassering.
4.4.2 Grove og diskvalifiserende feil
Grove feil (i alfabetisk rekkefølge):
• Gjentatte dårlige avleveringer/dårlige apportgrep

For bevegelige prøver må det i Begynnerklassen
(BK) minst være tre deltagende ekvipasjer, i Åpen
klasse (AK) og Eliteklasse (EK) minst åtte
deltagende ekvipasjer.
4.3.1 Begynnerklasse
I denne klassen skal hundene prøves én og én.
Terreng og vann bør være relativt lett framkommelig
og oversiktlig.
4.3.2 Åpen klasse
I denne klassen skal hundetoleranse bedømmes.
Dette gjøres ved at det til enhver tid er to hunder i
arbeid/passivitet samtidig, hvorav den ene hunden
kan være en makkerhund som ikke er under
bedømmelse.
Prøveterrenget skal kunne omfatte naturlige
hindringer med vanskeligere tilgjengelighet, som i et
vanlig jaktterreng.

• Høylytt handling/føring
• Langsomt arbeide, uselvstendighet og/eller
manglende initiativ.
• Piping
• Ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng
• Urolig ved fot/fotgående og krever føreres
oppmerksomhet
Har hunden gjort én grov feil, kan den ikke tildeles
1. premie.
Diskvalifiserende feil (i alfabetisk rekkefølge):
• Aggressivitet
• Apportvegring
• Bjeffing eller gjentatt og tydelig piping
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• Bytter apport
• Fysisk korreksjon eller irettesettelse av hunden
• Hard munn
• Knalling (”running in”)
Om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den
hensikt å apportere og dermed krever førers
inngripen for å stoppes
• Mer enn én grov feil
• Skuddredsel
• Søker med apport i munnen
• Ute av hånd
• Vegrer å gå i vann
Har hunden gjort én diskvalifiserende feil, kan den
ikke premieres.
4.4.3 Begynnerklasse
I denne klassen skal hundens generelle arbeidsvilje,
spontanitet i apportering og samarbeidsvilje
vektlegges. Mangelfull lydighet skal ikke bedømmes
for hardt.
• For 1. premie
skal hunden vise overbevisende arbeidsvilje,
spontan apporteringslyst, stor samarbeidsvilje og
ikke framvise noen alvorlige feil eller mangler.

• For 3. premie
skal hunden utføre et godt arbeid uten alvorlige
feil eller mangler.
4.4.5 Eliteklasse
I denne klassen stilles store krav til lydighet, kvalitet
og effektivitet i alle prøvens deler.
• For 1. premie
skal hunden gjennomføre prøven på en meget
overbevisende måte og anses som en meget god
jakthund.
• For 2. premie
skal hunden utføre et meget solid arbeid med kun
mindre feil og mangler.
• For 3. premie
skal hunden utføre et godt arbeid uten noen
alvorlige feil og mangler.
4.4.6 Hederspris (HP)
I alle klasser kan HP tildeles hunder som har utført
et særdeles berømmelsesverdig arbeid.

Les Norsk Retrieverklubbs ”Råd og anvisninger
for retrieverprøver” for mer informasjon og
bestemmelser om B-prøver.

• For 2. premie
aksepteres mindre feil eller mangler som kan
henvises til hundens manglende rutine, forutsatt
at hunden viser god arbeidslyst og
apporteringsglede.
• For 3. premie
kan det aksepteres visse klare feil og mangler
som kan skyldes mangelfull lydighet eller rutine,
forutsatt at hundens viser arbeidsvilje og god
interesse for apportering.
4.4.4 Åpen klasse
I denne klassen stilles strengere krav til lydighet, ro
og konsentrasjon ved fot og på post.
• For 1. premie
skal hunden gjennomføre prøven på en
overbevisende måte og anses som en god
jakthund.
• For 2. premie
skal hunden utføre et meget fortjenestefullt
arbeid med kun mindre feil eller mangler.
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5.

5.1

REGLER FOR PRAKTISK
PRØVE

REGLER FOR A-PRØVE

6.1

DELTAKELSE
Se avsnitt 1.2, DELTAKELSE, Hunder. I tillegg må
hunden ha godkjent praktisk prøve, godkjent KKL
fra Sverige eller 1. premie Åpen A fra Danmark.

DELTAKELSE
Se avsnitt 1.2, DELTAKELSE, Hunder. I tillegg må
hunden ha oppnådd minst én førstepremie på Bprøve i åpen klasse.
Arrangør kan sette en øvre grense for antall
deltakere, i så tilfelle skal evt. antallsbegrensing
annonseres på forhånd. Ved overtallighet har hunder
som står for NJCH fortrinnsrett.

5.2

6.

Eventuell antallsbegrensning skal annonseres på
forhånd. Deltakelse avgjøres ved trekning blant
påmeldte innen fristen.

GJENNOMFØRING AV PRØVEN

6.2

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.

GJENNOMFØRING AV PRØVEN
Prøven gjennomføres som ordinær jakt i relevante
former for jakt med retrievere. Prøven er bevegelig
og gjennomføres mellom fastsatte datoer 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)
apportør(er) for eventuelle ettersøk som ikke kan
gjennomføres av de deltakende hunder.

5.3

Minst 6 hunder må delta på prøven for at resultatene
skal være offisielt gjeldende. 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.

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.

Les Norsk Retrieverklubbs ”Råd og anvisninger
for retrieverprøver” for mer informasjon og
bestemmelser om praktiske prøver.

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.
c) Det skal alltid være tilgjengelig(e) alternativ(e)
apportør(er) for eventuelle ettersøk som ikke kan
gjennomføres av de deltakende hunder.

6.3

BEDØMMELSE

6.3.1 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.
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Har hunden gjort en grov feil (g-h) avbrytes prøven
av dommer. Hunden kan fortsatt premieres om
tidligere arbeid tilsier det.

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.

Diskvalifiserende feil (alfabetisk rekkefølge):
i) Mer enn én grov feil

Den ideelle retriever er oppmerksom, rolig og stille
på post uten at føreren behøver å gripe inn.

j) Aggressivitet

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.

k) Apportvegring
l) Fysisk korreksjon eller irettesettelse av hunden
m) Bjeffing eller gjentatt og tydelig piping
n) Knalling (”running in”)
Om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den
hensikt å apportere og dermed krever førers
inngripen for å stoppes.
o) Hard munn

6.3.2 Grove og diskvalifiserende feil

p) Skuddredsel
q) Ute av hånd

Grove feil (alfabetisk rekkefølge):
a) Gjentatte dårlige avleveringer/dårlige apportgrep

r) Forfølger vilt eller søker med vilt i munnen

b) Høylytt handling/føring

s) Bytter vilt

c) Langsomt arbeide, uselvstendighet og/eller
manglende initiativ

t) Vegrer å gå i vann

d) Piping

Har hunden gjort én diskvalifiserende feil, kan den
ikke premieres.

e) Ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng
f) Urolig ved fot/fotgående og krever førers
oppmerksomhet
g) 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
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.
h) 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.

6.4

PREMIERING
På A-prøve benyttes kvalitetsbedømming der
hundene tildeles 1., 2., 3. eller 0 premie. De fire
beste hundene med 1. premie rangeres.
• 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.
Hund som stoppes på grunnlag av pkt 6.3.2, g)
eller h) kan tildeles NC (not classified).

Har hunden gjort én grov feil (a-f) kan den ikke
tildeles 1. premie.
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Felles det ikke tilstrekkelig antall vilt for å kunne
bedømme hunden, eller om hunden må avbryte
prøven pga. skade, utdeles KIB (kan ikke
bedømmes).

Eliteklasse (EK)
Hunden må enten ha oppnådd 2 × 1. premie i Åpen
klasse på B-prøve eller 2 × premieringen ”bestått
WT-åpen”.

De fire beste hundene 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 plasserte hunder kan
tildeles CK, forutsatt 1. premie og at kvaliteten
har vært god nok. Minst 5 apporteringer skal
ligge til grunn for tildeling av Certifikat/CK. Det
kan kun deles ut ett Certifikat på en prøve.

Hovedstyret kan gjøre unntak for spesielle
arrangementer.

Les Norsk Retrieverklubbs
”Råd og anvisninger for retrieverprøver”
for mer informasjon og bestemmelser om Aprøver.

7.

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

8.3

GJENNOMFØRING OG BEDØMMELSE

8.3.1 Gjennomføring
Konkurransen gjennomføres med minimum fem
poster (oppgaver) med økende vanskelighetsgrad for
de ulike klassene.
8.3.2 Bedømmelse
WT bedømmes ved hjelp av en poengskala med 0 –
20 poeng på hver av postene.
I BK bedømmes hundene én og én, mens de i AK og
EK kan bedømmes sammen med én eller flere
hunder på én eller flere poster.
8.3.3 Plusspoeng
Plusspoeng (alfabetisk rekkefølge):
• Avlevering

8.

8.1

REGLER FOR WORKING TEST
(WT)

• Diskret føring

DELTAKELSE

• Naturlige markerings- og viltfinneregenskaper

Se avsnitt 1.2, DELTAKELSE, Hunder. I tillegg må
hunden være fylt 9 måneder første konkurransedag
og ha bestått Norsk Retrieverklubbs
kvalifiseringsprøve (evt. Dansk Retrieverklubbs
brugsprøve eller tilsvarende kvalifiseringsprøve).
Arrangør kan sette en øvre grense for antall
deltakere, i så tilfelle skal retten til å delta avgjøres
ved trekning.

8.2

KLASSEINNDELING

• Kontroll

• Nesebruk
• Rask innlevering
• Stil
8.3.4 Feil som gir 0, grove og diskvalifiserende feil
Grove feil (alfabetisk rekkefølge):
• Dårlige avleveringer/dårlige apportgrep

Begynnerklasse (BK)
Hunden kan ikke tidligere ha fått tildelt
premieringen ”bestått WT-åpen”.
Åpen klasse (AK)
Hunden må enten ha oppnådd 1. premie i
Begynnerklasse på B-prøve eller ha fått 2 ×
premieringen ”bestått WT-beg.”
Hunden kan ikke tidligere ha fått tildelt
premieringen ”bestått WT-elite”.

• Høylytt handling/føring
• Langsomt arbeide, uselvstendighet og/eller
manglende initiativ
• Piping
• Ulydighet og/eller unødig forstyrrelse av terreng
• Urolig ved fot/fotgående og krever føreres
oppmerksomhet
Side 12 av 21

NKKs Regler for jaktprøver for retrievere
Hunder som blir diskvalifisert på en post, får
meritteringen ”DISK”.

Feil som gir 0 (i alfabetisk rekkefølge):
• Apportvegring
• Bjeffing eller gjentatt og tydelig piping
• Bytter apport

8.4.2 Plassering og premiering
I konkurransen skal de fem beste hundene i hver
klasse plasseres og premieres, såfremt de har
oppnådd bestått.

• Dommer har bedt fører kalle inn hunden (øvelsen
avbrytes)

Plasseringene blir som følger:
"1. WT-beg.", "2. WT-beg." osv.
"1. WT-åpen", "2. WT-åpen" osv.
"1. WT-elite", "2. WT-elite" osv.

• Jager levende vilt
• Knalling (”running in”)
Om hunden uten tillatelse forlater sin plass i den
hensikt å apportere og dermed krever førers
inngripen for å stoppes
• Mer enn én grov feil

8.4.3 Øvrige plasseringer
Om det på konkurransen deltar flere enn 20 hunder i
en klasse, utløser hver femte hund en plassering.
Dermed gir 21 hunder mulighet for 6 plasseringer,
26 hunder mulighet for 7 plasseringer osv.

• Sende hund på nytt (2 forsøk)

Plasseringene blir som følger:
"6. WT-beg." osv.
"6. WT-åpen" osv.
"6. WT-elite" osv.

• Skuddredsel
• Søker med apport i munnen

Ved poenglikhet gis det fortrinn til den hunden med
høyeste poengsum på en post.

• Ute av hånd
• Vegrer å gå i vann
Med 0 på en post tillates ekvipasjen å fullføre de
gjenstående postene.

8.4.4 Resultater
Alle resultater offentligjøres i NKKs DogWeb.
Les Norsk Retrieverklubbs ”Råd og anvisninger
for retrieverprøver” for mer informasjon og
bestemmelser om WT.

Diskvalifiserende feil (i alfabetisk rekkefølge):
• Aggressivitet
• Fysisk korreksjon eller irettesettelse av hunden

9.

NASJONALE MESTERSKAP I
JAKT

9.1

NORSK RETRIEVERMESTERSKAP

• Hard munn
Har hunden gjort en diskvalifiserende feil, får ikke
ekvipasjen fullføre de gjenstående postene.

8.4

MERITTERING, PLASSERING OG
PREMIERING

8.4.1 Merittering
Hunder som har oppnådd poeng på alle poster, samt
oppnår minimum 50% av mulig oppnåelige poeng,
har bestått testen og tildeles meritteringen:
"bestått WT-beg.", "bestått WT-åpen" eller "bestått
WT-elite".
Hunder som har 0 på en post, og/eller oppnår under
50% av mulig oppnåelige poeng, får meritteringen
”ikke bestått”.

Norsk retrievermesterskap i jakt
(Mesterskapshelgen-MH) er et årlig arrangement
som arrangeres som en offisiell Working Test, med
minimum 5 poster for alle klasser første dag, og
finaleomganger andre dag for kåring av
Unghundmester, Veteranmester og Norgesmester.
9.1.1 Arrangement og bedømmelse
Arrangør foretar kunngjøring i Retrievernytt, i god
tid før arrangementet, om fastsatt dato og hvor
mesterskapet avholdes.
Norsk retrievermesterskap i jakt arrangeres over to
dager i henhold til NKKs «Regler for jaktprøver for
retrievere» og NRKs "Råd og anvisninger for
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Norgesmesterskapet må hunden ha bestått klassen.
Resultatene fra alle poster (dag 1 og 2) teller når
man rangerer hundene.

retrieverprøver", med noen unntak som er spesifisert
i kapittel 9.2.1.
9.1.2 Unntak og spesifiseringer
Hunder som er yngre enn 24 måneder, uavhengig av
tidligere meritter, kan stille i Begynnerklasse for å
konkurrere om unghundtittelen.

Den beste hunden etter finaleomgangen skal kåres til
NORSK RETRIEVERMESTER I JAKT, og
tilsvarende NORSK UNGHUNDMESTER I JAKT.
Den høyest rangerte hunden i EK, som er 8 år eller
eldre, skal kåres til NORSK VETERANMESTER I
JAKT.

Semifinaler og finaler skal gjennomføres på vilt iht.
eksisterende viltliste.
Ingen poster i MH skal tidsbegrenses.
Ved poenglikhet på de 3 første plassene for kåringer
av NORSK RETRIEVERMESTER I JAKT,
NORSK UNGHUNDSMESTER I JAKT og
NORSK VETERANMESTER I JAKT,
gjennomføres «run-off», slik at nr. 1, 2 og 3 kan
rangeres.
9.1.3 Dag 1- Grunnomgang
Første dag gjennomføres som en offisiell Working
Test.
Begynnerklasse (BK) og Åpenklasse (AK) avsluttes
dag 1. Det kåres vinner i BK og AK første dag, det
er opp til TA å velge tid for
offentliggjøring/premieutdeling.
9.1.4 Dag 2 – Finaler
Semifinaler og finaler gjennomføres på dag 2 for
Eliteklasse (EK) og unghundene fra BK. Det er de
12 beste hundene med bestått etter WT første dag
som er kvalifisert. 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.
Semifinaler og finaler gjennomføres med vilt.
Semifinalene gjennomføres på to poster. En av
semifinalepostene i Norsk retrievermesterskap (EK)
skal gjennomføres som en walk-up.
Postene i Unghundmesterskapets semifinaler og
finaler kan bestå av enkle eller doble markeringer,
men hundene skal avprøves en og en.

9.2

ELITEPRØVE
Eliteprøven gjennomføres som en bevegelig prøve
mellom fastsatte datoer, og som en forlengelse av
den ordinære prøvesesongen. Eliteprøven er åpen for
alle hunder som har oppnådd 1. premie i EK på
Norsk B-prøve eller 1. premie på Norsk A-prøve i
løpet av de siste 12 måneder før Eliteprøven
avholdes (dvs. siden foregående Eliteprøve).
De fire beste hundene med oppnådd 1. premie
plasseres. Den hunden som kåres til 1. vinner får
tittelen NEV 20xx (Norsk EliteVinner 20XX).
I tillegg kan følgende plasseringer utdeles de som
har oppnådd 1. premie:
2. vinner eliteprøven med tittelen
2.NEV 20xx
3. vinner eliteprøven med tittelen
3.NEV 20xx
4. vinner eliteprøven med tittelen
4.NEV 20xx
Til den årlige Eliteprøven har følgende hunder
fortrinn (i rangert orden):
a) siste års Elitevinner
b) de hunder som siden forrige Eliteprøve
har oppnådd 1. premie på norsk A-prøve
c) de hunder som siden forrige Eliteprøve
har oppnådd 2 × 1. premie på norsk B-prøve
d) de hunder som ble plassert på siste års Eliteprøve
(2. vinner - 4. vinner)
Ved for stor påmelding kan Norsk Retrieverklubb
foreta trekning blant de øvrige påmeldte.
Les Norsk Retrieverklubbs ”Råd og anvisninger
for retrieverprøver” for mer informasjon og
bestemmelser om nasjonale mesterskap i jakt.

Finalene gjennomføres på en post med de 6 beste
hundene etter semifinalene. Ved poenglikhet går alle
med samme poengsum som nr. 6 videre.
9.1.5 Titler
For å kunne plasseres i Unghund-, Veteran- eller
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• Selv dressert, trent og ført minst to hunder,
hvorav en til premiering i alle klasser.

10. UTDANNINGSREGLER FOR
JAKTPRØVEDOMMER

• Godkjent jegerprøve.

MÅLSETTING

• Kandidaten må være medlem av NRK og NKK

Utdanningsreglene skal sikre utdanning av
jaktprøvedommere som, innenfor gjeldende
prøveregler for retrieverrasene, gis tilstrekkelig
kompetanse til å bedømme retrieverens opprinnelige
egenskaper som etterskuddshund og dens
anvendelighet i relevante jaktsituasjoner, for å
stimulere bruk av retrievere i human jaktutøvelse og
som bidrag til et avlsutvalg som kan sikre rasenes
egenskaper for fremtiden.
10.1

Utdyping av kravene
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 Jegerprøven før
hun/han kan opptas som elev.

GENERELT
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.

Utdanningsreglene
Fullført utdanning og autorisasjon fra Norsk Kennel
Klub gir adgang til å virke som dommer på Norsk
Retrieverklubbs kvalifiseringsprøver og Working
Test og på offisielle B-prøver og
Godkjenningsprøver for retrievere.

Godkjente kandidater gis elevstatus. Etter
gjennomført og godkjent elevarbeid gis kandidaten
aspirantstatus. Etter grunnkurset mottar eleven et
kort som skal følge ham/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.

For dommere på A-prøver og Internasjonale
retrieverprøver/CACIT-prøver gjelder egne
tilleggskrav nedfelt i Norsk Retrieverklubbs regler
for videreutdanning som kvalifiserer for oppføring
på FCIs liste over dommere til Int. Field Trials.
Opptak som dommerelev
Søknad om å få begynne dommerutdannelse stiles til
Norsk Retrieverklubb v/styret. Søknaden behandles
etter innstilling fra Dommerutdanningskomiteen for
jaktprøvedommere (DUK). DUK kan også på eget
initiativ forespørre og anbefale kvalifiserte
kandidater for styret.
DUK 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.
Opptakskrav
Følgende krav stilles til kandidater som søker om
opptak til dommerutdanningen:
• Personlige egenskaper.
• Erfaring fra prøvemiljøet.
• Jaktlig erfaring / jakterfaring.

Kortet underskrives av dommer og prøveleder.
10.2

ELEVARBEID OG ASPIRANTTJENESTE
Elevtjeneste
Elevtjenesten skal være påbegynt samme sesong
som grunnkurset gjennomføres.
Elevtjenesten skal foregå i tre klasser på B-prøver:
BK, AK og EK. Det kan tjenestegjøres kun i én
klasse pr. dag. Eleven skal gjøre elevarbeid for minst
tre forskjellige dommere. For at elevtjenesten skal
kunne godkjennes, må minst fem hunder bedømmes
i hver klasse. Minst tre av disse må oppnå
premiering.
Elevarbeidet skal også omfatte en
Godkjenningsprøve for retrievere.
Elevarbeider
Elevarbeider skal utføres:
• Som fortløpende kommunikasjon mellom elev
og dommer.
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• 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/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.
Elevarbeidet skal være avsluttet senest 2 år etter
innvilget elevstatus. Unntak kan gjøres.
Aspiranttjeneste
Før aspirantarbeidet avlegges, må NRKs krav til
gjennomført elevutdanning være oppfylt.

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
ham/henne til dommer. Ved evt. tvil kan aspiranten
innkalles og eksamineres i regler og/eller utdype og
nærmere begrunne sin bedømmelse.
Autorisasjon
Finner man å kunne innstille kandidaten til
autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige
data.
Etter fullført aspirantarbeid skal kortet,
aspirantarbeidene og to passfoto sendes via DUK og
Norsk Retrieverklubbs styre med innstilling til
NKK. NKK avgjør om aspiranten autoriseres,
utsteder dommerautorisasjon og registrerer den nye
dommer i sitt kartotek.
Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til
autorisasjon, skal dette påføres kortet. Det skal også
påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny prøve
eller ikke.

Karantene for kandidater som stryker til
autorisasjonsprøven
Kandidater som stryker til autorisasjonsprøven, kan
ikke avlegge ny prøve før etter to år. Under hele
utdanningstiden fungerer utdanningskomiteen som
rådgivende instans for kandidaten/elev/aspirant.

Aspiranttjenesten skal skje for dommer(e) som
aspiranten ikke har hatt elevtjeneste hos. Valg av
dommer(e) skal skje i samarbeid med DUK.
Aspirantarbeid i minst én av klassene skal skje for
norsk dommer.

Opprettholdelse av dommerautorisasjon
Autoriserte Norske dommere skal være medlem i
Norsk Retrieverklubb for å opprettholde sin
autorisasjon.

• Aspiranten skal oppføres i katalogen for den
aktuelle prøven.

For å vedlikeholde autorisasjonen må enhver
dommer, minst hvert tredje år, dømme ved offisielle
prøver og, minst hvert femte år, delta med egen hund
på prøver *). Alternativt dømme eller delta på FCIgodkjente prøver i andre land. I tillegg forutsettes
det at dommeren deltar på NRK/DUKs
dommerkonferanser **).

• 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.

Administrasjon
En oversikt over alle dommere som til enhver tid
oppfyller kravene til å dømme jaktprøver i Norge,
administreres av NRKs sentrale jaktkomité (SJK).

• Aspiranten skal føre kritikk over alle bedømte
hunder i den aktuelle klassen.
• Kritikkene skal leveres til prøveleder i lukket
konvolutt, før dommermøte.
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Regodkjenning
Vurderes i hvert enkelt tilfelle av NKK.
Dersom en dommer som tidligere har blitt avautorisert ønsker å få tilbake sin autorisasjon, kan en
begrunnet søknad sendes til NRKs
dommerutdanningskomité. Søknaden blir vurdert på
individuelt grunnlag, og innstilling fra DUK ***)
sendes til hovedstyret i Norsk Retrieverklubb som
vil sende sin innstilling videre til NKK.
Dispensasjon
Når særlige omstendigheter gjør det nødvendig, kan
NKK dispensere fra disse reglene.

*) For kravet om deltagelse med egen hund på
prøver kan det søkes om begrunnet dispensasjon.
Søknaden skal stiles til NRK’s
dommerutdanningskomité (DUK) for et år av
gangen. Dette kan gjøres i inntil 3 påfølgende år.
Ved ev. av-autorisering vil DUK innstille til
hovedstyret i Norsk Retrieverklubb som vil sende sin
innstilling videre til NKK.
**) For kravet om deltakelse på dommerkonferanser
kan det søkes om begrunnet fravær. Søknaden skal
stiles til NRKs dommerutdanningskomité.
***)Som et minstekrav vil det normalt bli stilt krav
om at et nytt aspirantarbeid avlegges. Dette kan
imidlertid i særskilte tilfeller bortfalle dersom det
anses at søkeren fortsatt innehar nødvendig
kompetanse.

Regelverket
Organisering
• Videreutdanningen administreres av Norsk
Retrieverklubb v/DUK.
• NKK orienteres via NRKs styre om dommere
som starter videreutdanningen.
• Kvalifiserte norske dommere kan søke eller
inviteres til videreutdanningen av DUK.
• DUK vurderer aktuelle kandidater ut fra fastsatte
krav til kvalifikasjoner. Kandidat som eventuelt
samtidig er medlem i DUK, 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 DUK 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.

11. REGLER FOR
VIDEREUTDANNING AV
DOMMERE TIL
INTERNASJONALE
RETRIEVERPRØVER
(Jf. vedtak i Norsk Retrieverklubbs styre 8. mai
2004)
Innledning
FCIs retrieverkomité har vedtatt at dommere til Int.
Field Trials/Cacitprøver bare skal velges blant
dommere som står oppført på FCIs liste over
dommere til internasjonale retrieverprøver med
autorisasjon til utdeling av Cacit.
Norske jaktprøvedommere for retrievere kan bare
innmeldes til FCI for oppføring på listen over
dommere til internasjonale retrieverprøver på
grunnlag av gjennomført videreutdanning etter
Norsk Retrieverklubbs retningslinjer, og med
anbefaling fra NRKs styre til Norsk Kennel Klub.

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
internasjonale retrieverprøver. 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
Sverige eller Danmark, eller International
Retriever Field Trial (CACIT-prøve), eller
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deltakelse med egen hund på flere A-prøver i
Sverige/Danmark, eller International Retriever
Field Trials og deltakelse på tilsvarende jakter
med egen hund som apportør
• Erfaring fra praktisk jakt vektlegges.
• Ha god kunnskap om FCIs regelverk for
internasjonale retrieverprøver - ”International
regulations for Field Trials for Retriever
Breeds”.
• Ha god kunnskap om FCIs råd og anvisninger for
dommere på internasjonale retrieverprøver ”Guide to International Retriever Field Trial
Judging”.
• Kunne uttrykke seg på engelsk.

Innholdet i videreutdanningen
• Teorikurs;
regelforståelse/prinsipper/bedømmingsteknikk/
aktuelle uttrykk.
• Praktisk seminar i relevant jaktlig situasjon med
anerkjent FT-dommer som veileder.
• Minst tre elevarbeider ved internasjonale Field
Trials (Norge, Danmark, Sverige, Finland)
og/eller A-prøver i Sverige/Danmark. Minst ett
av elevarbeidene skal gjennomføres på en
internasjonal Field Trial. Elevarbeidene skal
gjennomføres for minst tre forskjellige
anerkjente dommere. Elevarbeid ved
internasjonale Field Trials i andre FCI-land 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).
• DUK tilrettelegger teorikurs og praktisk seminar,
og skal medvirke til avtaler og vurdering av valg
av prøver/dommere for elevarbeid.
• DUK skal holdes orientert om utviklingen i
videreutdanningen og etter behov bistå
kandidaten.
• DUK kan innhente uttalelser fra
prøvearrangører/dommere som ledd i
gjennomgangen av den enkelte kandidats
elevarbeid og drøfting av anbefaling om
oppføring på FCIs liste.
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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:
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.
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.
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
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•

•

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
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.
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• 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
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