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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. 
Lokalklubber tilsluttet NDF kan søke om å holde lukket prøve for de raser som NDF har 
raseansvar for. 
Drevprøve for dachshund arrangeres enten som en ordinær prøve på faste datoer, eller som 
bevegelig prøve i perioden mellom to datoer.  
 
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.  
Søknad om avholdelse av prøve skal dessuten opplyse om følgende:   
• Påmeldingsavgift   
• Påmeldingsadresse og telefonnummer   
• Gironummer for innbetaling av påmeldingsavgift   
  
For avholdelse av internasjonal prøve i henhold til FCIs regler med tildeling av CACIT skal det 
krysses av for dette ved søknad om prøve  
NDF koordinerer søknadene og fastsetter terminlista. Terminlisten godkjennes av Hovedstyret i 
NKK eller den Hovedstyret har bemyndiget og offentliggjøres på www.nkk.no.  
 
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 de rapporter, som er beskrevet i 
prøvedokumentene som er hentet fra NKKs nettsider. Innen samme frist skal data fra 
jaktprøveskjema legges inn i DogWeb Arra i henhold til forbundets ønsker. 
Prøvemappen blir returnert fra NKK hvis: 
- Dommernummer og/eller dommerens underskrift mangler på premielisten. 
- Hundenes registreringsnummer ikke er oppgitt eller er feil. 
Premieliste og kritikkskjema må inneholde korrekte opplysninger. Dersom det blir endinger må 
premieliste og kritikkskjema korrigeres. 
 
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 / vararepresentant kan ikke være samme 
person. NKKs representant skal være tilstede alle prøvedager ved ordinære prøver. NKKs 

FORMÅL 
Vurdere hundens egenskap som drivende hund, til kontroll og veiledning i avlsarbeidet. 
Drivende hund er hund som halsende på drevet jager hare, kanin, rådyr, hjort og rev. 
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representants myndighet og plikter fremkommer av egen instruks. 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 eller dommerkandidat kan ikke bedømme hund i eget eie, av eget oppdrett, avkom 
etter egen hund, hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn), 
eller hund som dommer/dommerkandidat i vesentlig grad har jakttrent. Prøveleder og NKKs 
representant kan etter egen vurdering delta på prøven. Hund tilhørende NKKs-representant kan 
ikke delta. 
 
Se i øvrig om «dommervervets etiske innhold» i punkt 1.3.3, der også dommeres mulighet til å 
starte med hund behandles. 
 
1.1.5 Overtegning 
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen fristen. 
 
Antall deltakere bestemmes av arrangøren, og eventuell begrensning skjer etter følgende 
kriterier umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp:  

Ved overtegning på prøver utelukkes hunder etter følgende kriterier:  
1. Der påmeldingsavgiften ikke er betalt og/eller det ikke er benyttet korrekt 

påmeldingsskjema.  
2. Hunder eldre enn 7 år som ikke tidligere er premiert på samme prøvegren.  
3. Hunder som ikke er premiert på utstilling  
  
 Ved fortsatt overtegning prioriteres som følger:  
1. Hunder som mangler en 1.pr. til NJ(D)Ch.  
2. Hunder som har en 1.pr. på drevprøve for dachshund.  
3. Kvalifisert etter høyeste premiering på utstilling.  

 
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. 
 
For øvrig plikter arrangør å avholde terminfestede arrangementer og brudd på denne plikten 
kan det reageres mot etter NKK lover kap 7. 



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 Deltagelse m.v. 
1.2.1 Hunder 
Rett til å delta har hunder som har fylt 9 -ni- måneder senest på prøvedagen.   
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 NKUs 
til enhver tid gjeldende liste over raser med naturlig stumphale. 
 
1.2.2 Helsestatus  
Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering, se 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 75 dager 
 
For øvrig gjelder dyrevelferdslovens § 26 som regulerer eier og førers ansvar for hunders helse 
under konkurranser. 
 
1.2.3 Førere 
Rett til å delta har enhver som av NKK eller NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne rett. 
Fører som er fratatt retten til å delta på prøve i sitt hjemland av 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. 
 
1.2.4 Påmelding og påmeldingsavgift 
All påmelding er bindende. Påmelding som ikke er korrekt, mangler opplysninger eller kommer 
for sent har arrangør rett til å avvise. Deltaker som ikke er medlem av en av NKKs 
medlemsklubber, samarbeidende klubber eller kennelklubb NKK samarbeider med, skal betale 
dobbel påmeldingsavgift.  
 
Påmelding skjer enten via web eller ved å sende inn utfylt påmeldingsskjema. 
Påmeldingsavgiften skal innbetales samtidig med påmeldingen.  
 
På ordinær prøve kan hunden starte kun en gang pr. ref.nr.  
På bevegelig prøve kan hunden starte en eller flere ganger inntil den har oppnådd 2 x 1. premie 
på bevegelig prøve i Norge eller har premieringer nok for jakt(drev)championat eller er 
NJ(D)CH.  
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Arrangør må ha anmeldelsen i hende før tidspunktet bestemmes.  
Ved bevegelig prøve må tidspunktet for start bestemmes minst 1 uke i forveien. På bevegelige 
prøver skal dommerkritikken sendes NKK representant innen 1 uke etter at hunden er prøvet. 
Om hund eller eier/fører ikke kan starte på avtalt tid/sted, gis det ikke mulighet til å prøve 
hunden på annet tidspunkt. Anmeldelsesavgiften betales ikke tilbake. Ved sykdomsfravær må 
det fremlegges lege-/veterinærattest for refusjon av påmeldingsavgiften. 
 
Hund som på tre tidligere drevprøver, under minst to forskjellige dommere, er tildelt G 
(graverende feil) kan ikke delta.  
 
1.2.5 Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift  
Påmeldingsavgiften betales også tilbake i følgende tilfeller:   

•  Prøven ikke avholdes   
• Prøven er begrenset og påmeldt deltaker ikke kommer med.   
• Prøven legges til annen dato enn annonsert.   
• Ved fravær dokumentert ved lege-/veterinærattest. 
• Tispe med løpetid og eier ikke vil stille  

 
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 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. Løpske tisper tillates deltagelse på drevprøve for dachshund, 
men har ikke adgang til prøvestedet før prøvens leder har gitt tillatelse. De skal stilles på 
prøvens siste dag.  
 
1.2.7 Utestengelse av hund 
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer ulempelig, f. eks. jager uønsket vilt/bufe, biter 
funksjonærer eller uprovosert angriper annen hund, utestenges fra prøven og gis midlertidig 
utestengelse fra NKK-arrangementer 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.  
 
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 antidopingregler 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  
 
Dommerkollegiet (minst tre dommere) utgjøres av NKK representant og samtlige dommere. 
NKK representanten leder kollegiet og er ansvarlig for at det føres nøyaktig protokoll over alle 
beslutninger og deres begrunnelse. Ved stemmelikhet har NKK representanten dobbeltstemme.  
  
NKK representanten sammenkaller kollegiet ved slutten av hver prøvedag. NKK representanten 
er ansvarlig for at dommerkritikkene er korrekt ført. Dette gjøres ved å følge dommerens 
redegjørelse nøyaktig i den på forhånd innleverte kritikken.  
  
Kollegiet fastsetter premieringene. Dersom en dommers innstilling endres av kollegiet, skal 
arrangøren straks meddele hundens eier/fører dette skriftlig. Er det delte meninger innen 
kollegiet skal hunden tildeles den premie som er foreslått av angjeldende dommer, såfremt ikke 
minst 2/3 av kollegiet er enig i annen premiegrad.  
  
Fungerende dommeraspiranter og -elever skal være tilstede. Dommeraspirantene skal 
presentere sine bedømmelser før vedkommende dommere. Elever og aspiranter skal forlate 
kollegiet ved behandling av deres arbeid.  
  
Kollegiet for bevegelige prøver kan legges til andre kollegier.  
 
1.3.2 Dommerfordeling, terrengfordeling og startrekkefølge 
Prøveledelsen fordeler dommere og terreng, samt startrekkefølge og gir deltagerne beskjed så 
snart det er mulig. Skulle den fastsatte rekkefølgen by på praktiske problemer kan 
prøveledelsen forandre rekkefølgen.  
Ved ordinære/samlede prøver foretas det loddtrekning der det er praktisk mulig. 
 
1.3.3 Dommeroppgaver 
Påse at førers navn og hundens registreringsnummer er angitt på kritikken og foreta stikkprøver 
på dokumentasjon av dette.  
 
Under prøven bedømme hundens prestasjoner henhold til gjeldende regelverk.  
Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeid, kan dommer avslutte prøven. 
 
Dommeren skal også gi skriftlig kritikk på fastsatt skjema, for hvert enkelt av de momentene 
som dommeren skal vurdere i henhold til prøvereglene.   
  
Tjenestegjørende dommer er i hvert enkelt tilfelle direkte ansvarlig for at bedømmelsen 
gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk.  
  
Dommeren skal sørge for at hundefører og eventuelt andre tilstedeværende får slike 
anvisninger at hundens mulighet til å gjennomføre en normal prestasjon verken forbedres eller 
reduseres.  
  
Dommer har plikt til å meddele hundefører innstillingen til premiering og skal gjennomgå 
kritikken med denne.  



Ved ordinær prøve leverer dommeren inn en fullstendig utfylt dommerkritikk til NKK- 
representanten, som så gransker denne før behandling i kollegiet.  
  
På bevegelige prøver skal dommerkritikken sendes NKK representanten innen 1 uke etter at 
hunden er prøvet.  
  
Dommer kan etter 5 års tjenestegjøring tildeles dommerelev og aspirant. Vedkommende skal 
legge stor vekt på elevens praktiske utdannelse, samt la aspiranten selvstendig gjennomføre 
hele bedømmelsen. Elevens/aspirantens dommerkritikker skal kontrolleres, og de respektive 
dommere skal avgi en uttalelse om deres arbeid. Dommer kan ikke ha aspirant og elev samtidig. 
Det kan kun gå 1 elev eller 1 aspirant pr. dommer. 
 
1.4 Opptreden, 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. 
Brudd på regler eller anvisninger fra dommer eller prøveledelsen kan medføre advarsel 
eventuelt bortvisning fra prøveområdet.   
Dommer og prøveleder som observerer alvorlige forseelser plikter å rapportere disse til NKK 
representanten innen prøvens avslutning. Disiplinære forhold i forbindelse med prøven kan 
også av enhver tilstedeværende rapporteres til dommer, prøveledelse eller NKKs representant 
innen prøvens utløp.  
For øvrig gjelder NKKs lover kapitel 7. 
 
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.  
 
For prøver hvor kritikkene ettersendes deltaker er klagefristen 1 uke etter mottatt kritikk. 
Klagen sendes til Norsk Kennel Klub i sammen med protestgebyr. Protestgebyret er til enhver 
tid lik det dobbelte av påmeldingsavgiften til NKK utstillinger. Protestgebyret tilbakebetales hvis 
klagen tas til følge. 
 
1.5 Dispensasjon 
NKKs Hovedstyre/NKKs jakthundkomitè kan når særlige omstendigheter gjør det påkrevet 
dispensere fra disse regler generelt eller i enkelttilfeller. 
 
  



1.6 Etikk 
Etikk er teorien om hva som oppfattes som riktig og galt blant en gruppe mennesker.  
Forskjellige grupper kan ha forskjellig oppfatning av hva som er god og dårlig etikk. Når det 
gjelder etikk i dommersammenheng bør det være enighet om hvilke prinsipp som legges til 
grunn for utøvelsen av dommervervet.  
 
Retningslinjene gjelder for samtlige prøvedommere og på samtlige arrangement arrangert av 
samarbeidende klubber tilsluttet NKK, samt i andre sammenhenger hvor vedkommende kan bli 
assosiert med sin dommerstatus.   
 
Etikk er ikke det samme som regelverk. Det er flere lov- og regelverk som regulerer dommeres 
plikter og rettigheter i NKK. 
 
Forholdet til Norsk Kennel Klub 
Prøvedommere bosatt i Norge autoriseres av NKK. Opptak som dommerkandidat skjer etter en 
vurdering av personlige og faglige egenskaper.  Autorisasjonen krever god faglig progresjon i 
tillegg til at det ikke avdekkes personlige egenskaper uforenelig med dommergjerningen under 
utdanningsperioden. En dommer må opptre slik at vedkommende holder det etiske nivået et 
fremtredende verv som dommer krever. Dette gjelder så vel eget hundehold som i 
hundesporten for øvrig. En dommer må være sin oppførsel bevisst ikke bare i dommerrollen, 
men også som deltager, tilskuer, arrangør og i andre sammenhenger hvor dommerens 
opptreden og utsagn blir vurdert.  Det er uforenlig med dommervervet ikke å fremstå upartisk 
og objektiv. Dokumenteres en slik oppførsel skal vedkommende dommers autorisasjon tas opp 
til vurdering. Derfor skal det ikke kunne stilles spørsmålstegn ved dommerens moralske vandel i 
tilknytning til hundesporten eller dommerens eget hundehold.  
NKK støtter sine dommere, og det forventes samme lojalitet ovenfor NKK fra dommerne. 
 
Forholdet til arrangør  
Invitasjon til å dømme skal gjøres skriftlig, og krever et skriftlig svar. Dersom det er økonomiske 
forhold ut over de satser som gjelder for godtgjørelse til dommere i den aktuelle prøveform, 
skal dette avtales før endelig avgjørelse om dømming tas. Dommere og arrangør skal 
innledningsvis også avtale reiseomkostninger, innkvartering, bespisning, ankomst- og 
avreisedato og andre praktiske detaljer.  
Dommer må ikke gi avbud til avtalte dommeroppdrag uten at det foreligger tungtveiende 
velferdsgrunner. 
En dommer er arrangørens gjest og representerer NKK under hele prøven. Dommeren skal 
opptre høflig og bidra til et trivelig arrangement.  
 
Bedømmelse og forholdet til deltager 
Fra det øyeblikket dommeren ankommer arrangøravdeling er denne å betrakte som en 
representant for NKK. Det påligger derfor dommeren å opptre korrekt og høflig, møte 
presentabel, uthvilt og i god form.  Dette gjelder så lenge dommeroppdraget varer.  
Før prøven starter skal dommer presentere seg og eventuelle dommerkandidater, og redegjøre 
for hvordan dagen er tenkt, med mindre dette er overlatt til prøveleder.  
 
Dommeren skal være positiv og holde konsentrasjonen gjennom hele dagen og ovenfor alle 
hunder.  
Dommer bedømmer utelukkende det vedkommende observerer, og skal ikke ta hensyn til 
hundens bakgrunn, tidligere meritter, oppdrett eller hvem som fører eller eier hunden.  



Alle deltagere skal behandles likt. Dommer kan veilede fører dersom dette ikke påvirker 
hundens prestasjoner direkte.  
Dommer skal ikke henvende seg til deltager med direkte spørsmål om hundens avstamning, 
tidligere premiering eller annet som kan indikere utenforliggende hensyn ved bedømmelsen.  
Etter at prøven er avsluttet skal dommer gi en orientering til fører om prestasjonen slik det er 
beskrevet i regelverket for hver prøveform. Etter en slik redegjørelse kan dommer besvare 
spørsmål som klargjør dommerens syn. En diskusjon med fører, eller at fører fremfører sine 
synspunkter skal ikke forekomme.  
 
Prøvedeltager har ved å melde på sin hund bedt om dommerens vurdering, og det forventes at 
deltager respekterer denne. Prøvedeltager som viser en utilbørlig opptreden under 
prøvedagen, klandrer eller demonstrerer mot dommerens avgjørelser, kan av dommer gis 
advarsel eller bortvises fra området. Det er opp til dommer å vurdere om det skal skrives 
rapport på vedkommende slik det er beskrevet i regelverket for hver prøveform.  
 
Forholdet til NKK representant 
På alle prøver er det oppnevnt en NKK representant som er prøvens høyeste myndighet hva 
angår regelverkstolkning. NKK representanten skal gjennomgå prøvens papirer og innstille 
prøven til godkjenning. NKK representantens oppgaver og myndighetsområde er beskrevet i 
«Instruks for NKKs representant». 
Dommer, prøveledelse og NKK representant må sammen bidra til et best mulig arrangement 
både faglig og sosialt ved et samarbeid med respekt for hverandres oppgaver og synspunkter.  
NKKS representant må respekteres, også i de tilfeller der denne har en klart svakere faglig 
bakgrunn enn dommeren. Et positivt samarbeid kan hjelpe alle parter til å oppnå et godt 
resultat.  
 
Forholdet til andre dommere  
Dommere skal opptre med absolutt lojalitet ovenfor andre dommere.  
Som tilskuer må en dommer derfor aldri snakke nedsettende om en fungerende dommer selv 
om vedkommende er uenig i bedømmelsen.  
I slike tilfeller kan dette tas ved anledning på tomannshånd med fungerende dommer, og da i 
den hensikt å bidra til en positiv faglig videreutvikling.  
Som dommer blir man vurdert til å ha spesielt god kunnskap om hund. Man må derfor ikke 
uttale seg negativt om hunders prestasjoner når en selv går som deltager.  
Dommere kan tolke hunders arbeid forskjellig, derfor skal fungerende dommers integritet alltid 
respekteres.  
 
Dommerkandidater  
Dommer som har med seg dommerkandidat (elev/aspirant) har en viktig funksjon.  
Rettledning, opplæring og evaluering skal skje etter de retningslinjer som er utarbeidet for 
dette i den enkelte prøveform.  
Dersom fungerende dommer er i tvil om kandidatens prestasjoner holder forventet nivå er det 
bedre å underkjenne kandidatarbeidet, da dette vil medføre at kandidaten må ta et ekstra 
arbeid og vil da lære mer før en eventuell autorisasjon.  
Dommerkandidater bør gå for dommere de ikke har et for nært forhold til.   
 
Sosiale medier  
Ved bruk av sosiale medier skal dommere være bevisst sin posisjon og status som dommer.  
For å opprettholde objektivitet må dommer vurdere om man i det hele tatt skal skrive noe om 
hunders prestasjoner, uavhengig om de er gode eller dårlige.  



Det er en selvfølge at man ikke skriver om eller kommenterer en dommerkollegas dømming.  
NKKs regelverk for nettvett må leses og praktiseres. 
 
Konklusjon  
Dommere bør være positiv, se etter det beste i hundene, opptre korrekt og vise avmålt 
høflighet så lenge bedømmelsen varer. Dommeren skal være objektiv, behandle alle likt, stille 
best mulig forberedt, være i god form og presentabel.  
Dommeren skal være seg bevisst på at vedkommende oppfattes som dommer i alle 
sammenhenger, også på sosiale medier, og skal opptre i henhold til dette.  
  



2. INSTRUKS FOR NKKs REPRESENTANT 
1.  NKKs representant oppnevnes av prøvearrangøren 
 
2.  Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler, og skal 

være autorisert dommer for drevprøver for dachshund. Han skal ved ordinære/faste 
prøver være tilgjengelig under hele prøven. 
Ved bevegelige prøver skal NKK- representanten være orientert om tid og sted for den 
enkelte prøve. Dommeren står for denne informasjonen, så snart prøvetidspunkt/ -sted 
er avtalt med hundeføreren. 

 
3.  Representanten må være tilstede alle dager på ordinære/samlede prøver. NKKs 

representant kan ikke starte med hund. Hund tilhørende NKKs representant kan ikke 
starte. 

 
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 fortløpende gjennomgå dommerkritikker fra dagens prøve, og 

spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis 
det ikke 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.  For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKKs representant så langt som 

mulig benytte tiden under prøven til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, og om 
mulig avklare disse på stedet i samråd med prøvens leder. 

 
7.  Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gjennomgå 

prøvens dokumenter. Hvis prøven er så omfattende at dette ikke er mulig, sender 
prøveleder dokumentene til NKKs representant snarest mulig etter avholdelsen. NKKs 
representant sender deretter prøvedokumentene til NKK med sin innstilling. 

 
8.  Hvis det fungerer elev eller aspirant ved prøven, skal NKKs representant delta i 

behandlingen av elev-/aspirantarbeidene sammen med de aktuelle dommere. 
 
9.  NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med 

elev og/eller aspirant. NKKs representant og prøveleder kan ikke gå med aspirant. 
  



3. INSTRUKS FOR PRØVELEDER  
3.1  Prøveleder oppnevnes av arrangør. 
 
3.2  Prøvens leder trenger ikke være autorisert dommer, men må ha god kjennskap til 

prøveformen og ha medlemskap i en av NKKs medlemsklubber. 
 
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 IT-løsning. 
 
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 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 i henhold til regelverket punkt 1.1.6 Avlysning av 

prøven.  Avlysning skal formidles NKKs administrasjon omgående.   



4. REGLER FOR JAKTPRØVEGREN 
4.1 Klasser 
Alle startende hunder på ordinære/faste og bevegelige drevprøver for dachshund  
 
4.2 Arrangement 
Prøveledelsen fastsetter de nødvendige administrative regler innenfor rammen av 
prøvereglene, bl.a. dagsprogram, slipptidspunkt, o.l., er ansvarlig for at prøven avvikles etter 
prøvereglene, og at prøven ikke er i strid med viltloven eller andre offentlige regler og 
bestemmelser, og er ansvarlig for informasjon til og innhenting av tillatelse fra berørte 
grunneiere/jaktberettigede. 
 
Ved sterk kulde og mye snø innstilles prøven.  
Retningslinjer: Minus 10 grader (anbefalt, avhengig av luftfuktighet osv.) eller lavere og/eller 
urimelige snømengder.   
 
4.3 Terreng 
Drevprøven skal avholdes i terreng med normal vilttetthet. Startrekkefølgen, fordeling av 
terreng og dommere avgjøres ved loddtrekning. Det skal ved ordinære prøver ikke benyttes 
terreng der hunden er vant til å jage. Samme drevdyr får ikke med hensikt utnyttes mer enn en 
gang samme prøvedag. Terrenget får ikke utnyttes mer enn to dager i strekk. Prøven skal under 
alle omstendigheter avbrytes ved mørkets frambrudd ved bevegelig prøve skal prøven avholdes 
i terreng dommeren bestemmer. 
 
4.4 Prøvetid 
Hunden skal prøves løs i minimum 180 minutter, maksimum i 240 minutter 
Den 4 timen kan anvendes dersom: 
- hunden har reist vilt og har mulighet for en premiering ved å bruke hele eller deler av den 4. 

timen, for å oppnå tilstrekkelig drevtid. 
- hunden er i tilfredsstillende søksarbeid og ikke har fått reist vilt i løpet av 180 minutter. 

Hunden kan da tillates å fortsette arbeidet inntil den uansett ikke kan oppnå noen premiering. 
- dommeren vurderer at det er momenter som ikke er tilfredsstillende bedømt innenfor 3 

timer, selv om hunden har drevtid til 1. premie (f.eks. søk). 
 
Prøvetiden er minimum 180 minutter med løs hund, maksimum 240 minutter. 
En hund med middelmådig søksarbeid eller gjentatte fotarbeider som ikke fører til reising av 
vilt, skal ikke gis anledning til anvendelse av tid ut over 180 minutter. 
 
Samarbeid og lydighet skal ikke bedømmes etter at total tid på 240 minutter er ute. 
 
4.5 Premiering 
For å tildele hunden premie må dommeren eller hans medhjelpere ha sett drevdyret eller 
konstatert dette ved hjelp av betryggende sporing. 
Graverende feil (G) innebærer at prøven umiddelbart skal avsluttes, og hunden får tildelt 0 
premie.  Nedsatt premiegrad (N) innebærer at hunden ikke får tildelt 1. premie. Begge skal 
påvises med full sikkerhet og begrunnes i kritikken. 
 
 



4.6 Premiegrader 
Det foretas en kvalitetsbedømmelse som kan premieres med drevcert., 1., 2., 3. og 0 premie. 
(G) Graverende feil er diskvalifiserende. 
Hunden bedømmes av én dommer som innstiller til premiering. Premieringen fastsettes av 
dommerkollegiet, som består av samtlige dommere og ledes av NKK representanten. 
 
4.7 Poenggrenser for premiegradene 
Hund som fyller foran nevnte krav tildeles: 
 
Premie   Poeng     Helhetsinntrykk 
1. premie med drevcert minimum 52 poeng og ingen N Utmerket 
1. premie   minimum 45 poeng og ingen N Meget godt 
2. premie   minimum 36 poeng   Godt 
3. premie   minimum 30 poeng   Godtagbart 
0 premie   når hunden ikke har fylt foranstående krav 
 
Hund som ikke fyller, eller ikke får vist at den fyller kravene, kan ikke premieres og skal tildeles 
0 premie. Årsaken skal angis i kritikken. 
 
4.8 Drevtider 
Drevtider i minutter: 
Premie   Hare/kanin  Rev, rådyr og hjort 
Drevcert  45 minutter *  60 minutter ** 
1. premie  45 minutter *  60 minutter ** 
2. premie  30 minutter  45 minutter 
3. premie  20 minutter  30 minutter 
 
* Alternativt sammenlagt 45 minutter ** Alternativt sammenlagt 60 minutter 
 
Kravene til drevtider er normgivende. Kollegiet kan beslutte å tildele hunden høyere eller lavere 
premiegrad enn det drevtiden tilsier. Hunden skal koples mellom de forskjellige drev. Det 
samme gjelder om tid fra to drev skal sammen regnes, bortsett fra når hunden under drev eller 
tap reiser nytt dyr. 
 
4.9 Rangering av momenter ved poenglikhet 
 
Ved poenglikhet i forbindelse med kåring av "Prøvens beste hund" på ordinære 
prøver/mesterskap rangeres momentene ved drevprøver for dachshund slik: 
6 - 7 - 10 - 3 - 2 - 9 - 4 - 1 - 8 – 5 
 
  



5. BEDØMMELSE OG GODKJENNING 
5.1 Forutsetninger og bedømmelse 
Bedømmelsen skal skje under forhold som er så like vanlig jakt som mulig, hunden bedømmes 
etter de prestasjoner den utøver under prøven. Drevtider på over 60 minutter på rådyr, hjort 
og rev samt 45 minutter på hare og kanin skal noteres. 
Tap på under 3 minutter, såkalt ikke noter bart tap, innregnes i drevtiden. Tap på 60 minutter 
regnes som dødtap, og kopling beordres. Årsaken til dødtap eller til at drevet ble avbrutt 
føroppnådd drevtid til 1. premie skal, om mulig, angis i kritikken under "Prøvens forløp". 
Når hundens prestasjon kvalifiserer til 1. premie, skal hunden straks koples. Dersom den ikke er 
prøvet i minst 3 timer, skal den slippes i nytt prøveterreng for fortsatt prøve. 
 
Drevtider på drevdyr av samme og forskjellig art kan legges sammen under følgende 
forutsetninger: 

• Når hunden under pågående drev eller tap reiser nytt dyr av samme art 
• Når tap oppstår av utenforstående årsaker, som hunden ikke kan lastes for (Drevdyr skutt 

av utenforstående, drevdyret gått i ur/hi eller liknende). 
• Når drevet går mot eller hunden får tap ved trafikkert vei eller jernbane eller store 

vannhindringer, og /eller hunden må koples for ikke å utsettes for livsfare. En forutsetning 
for å legge sammen tidene er at det korteste drevet må være minst 20 minutter på hare 
og kanin, 30 minutter på øvrige arter. 

 
Hjelp til hunden får bare gis på dommerens anvisning. Den kan gis der hundens liv er i fare, eller 
hvis pågående drev slutter ved brede eller dype grøfter, høye murer, tette gjerder eller andre 
hindringer det ikke er rimelig at hunden kan forsere. Den skal ikke settes rett på sporet, men 
søke på den andre siden av hindringen. Slik hjelp skal ikke redusere hundens mulighet til 
premiering. 
 
5.2 Øvrig 
Ønsker som framføres under prøven skal, om mulig, tilgodeses. Om hundeeier ønsker å prøve 
hunden på en spesiell dyreart, må vedkommende likevel godta påfølgende drevdyr, dersom 
hunden er koplet på drev med annet dyr to ganger tidligere. Hvis ikke avsluttes prøven, og 
hunden er ferdig bedømt. Drevtid på dyreart føreren ikke godkjenner skal noteres i kritikken. 
Har hunden drevtid og egenskapspoeng til premie, skal ikke fører kunne underkjenne dette. 
Dersom hunden har tilsvarende eller høyere premiering på annen dyreart, skal førerens ønsker 
likevel tilgodeses. 
 
Hundepeiler kan fritt benyttes av hundeføreren og dommere gjennom hele prøvetiden.  
Når hundefører bruker slikt utstyr, kan dommer fritt koble seg på eller disponere dette i 
samarbeid med hundefører. Sporloggen skal slettes når prøven er avsluttet. 
 
Med bakgrunn i dette tillates ikke hundefører, kjentmenn, elev/aspirant, dommere eller andre 
å offentligjøre GPS- filer eller filmer fra drevprøver via internett eller på andre måter. 
Mobiltelefon kan kun brukes etter gjensidig overenskomst mellom dommer og hundefører. 
 
  



5.3 Egenskaper som skal bedømmes 
 1. Søket 
 2. Arbeid på fot/evne til å reise vilt 
 3. Drevsikkerhet 
 4. Drevmåte og fart 
 5. Arbeid på tap 
 6. Mål/hørbarhet 
 7. Losføring/nyansering 
 8. Samarbeid 
 9. Jaktlyst 
 10. Jaktdugelighet 
 
1. Søket 
Skal være målbevisst og energisk. Metode og passe vidde er viktigere enn hastighet. Hunden 
skal være i god kontakt med fører. Et planløst, trangt eller alt for vidt søk med dårlig kontakt 
 med fører utelukker fra 1. premie (N). At hunden ikke søker, men holder seg i førerens 
umiddelbare nærhet regnes som graverende feil (G). Dersom hunden gjentatte ganger reiser 
dyr uten at den har fått vist reelt søk i løpet av prøvetida, skal den tildeles (5). 
 
2. Arbeid på fot 
Hunden skal arbeide effektivt, metodisk og utholdende på fot. Den skal selv ha funnet og reist 
vilt, for at den skal kunne premieres. Vedvarende roting og stadige markeringer på fot som ikke 
fører til uttak kan utelukke fra 1. premie (N). I tilfeller der hunden gjentatte ganger reiser dyr 
etter kortvarig fotarbeid eller ved direkte uttak rett ved dommerlaget, slik at reelt fotarbeid 
ikke kan bedømmes, skal den tildeles (5). 
 
3. Drevsikkerhet 
Hunden skal drive (jage) utholdende, flytende og jevnt i god kontakt med drevdyret. Hakkete 
drev, dårlig kontakt og stadige tap kan utelukke fra 1. premie (N). Drev på hare bedømmes 
mildere. At hunden har lengre omjag eller baksporjag er graverende feil(G). Terrengets 
beskaffenhet skal tas med i vurderingen av momentet. 
 
4. Drevmåte og fart 
Hunden skal drive (jage) med passe fart. Den skal være spornøye og ha få overløpstap. 
 
5. Arbeid på tap 
Hunden skal vise utholdenhet og ringe metodisk ved arbeid på tap. Ikke noterbare tap skal 
egnes hunden til gode, (5) ved drevtid til 1. premie. 
Hund som ikke er villig til å arbeide på tap kan utelukkes fra 1. premie (N). 
 
6. Mål/hørbarhet 
Målet skal være klangfullt og godt hørbart. Dobbeltmål er en ekstra fortjeneste. Et dårlig 
hørbart mål kan utelukke fra 1. premie (N).  
 
7. Losføring/nyansering 
Dommer skal, veiledet av halsingen, kunne følge drevets gang. Losen skal være rolig, og med 
normal tetthet og nyansert etter avstanden til drevdyret. Støting på fot eller tap skal lett 
skjelnes fra losen. Hund som støter tett og losliknende (løs) eller som er sparsom med losingen 
tross god kontakt (trang) kan ikke tildeles 1. premie (N). 
Villedende løshet eller tranghet er graverende feil (G). 



8. Samarbeid 
Under søket skal hunden ha jevnlig god kontakt med fører. Ved avsluttet drev, eller hvis den 
legger av tapet, skal den selv oppsøke fører. Hund som etter avsluttet drev ikke viser vilje til å 
oppsøke fører kan utelukkes fra 1. premie (N). 
 
9. Jaktlyst 
Hunden skal arbeide med lyst og energi hele prøvetiden. Den skal villig søke ut etter avsluttet 1. 
premie-drev. At hunden stadig avbryter sitt arbeid og kommer tilbake til hundefører uten selv å 
ville ut i arbeid igjen eller vegrer å søke etter nytt slipp utelukker fra 1. premie (N). At hunden 
ikke vil jage eller vegrer å ta opp ferske slag av ønsket drevdyr er graverende feil (G). 
 
10. Jaktdugelighet 
En sammenfatning av hundens kvaliteter som jakthund. Egenskaper som viltfinnerevne, 
klokhet, energi og utholdenhet er av vesentlig betydning, likeledes tilgjengelighet og rimelig 
lydighet. Hund som vegrer kopling og hund som ikke lar seg besiktige av dommer etter avsluttet 
prøve kan utelukkes fra 1. premie (N).  
At en hund viser manglende evne og vilje til å framstå som en jagende hund er en graverende 
feil (G). 
 
11. Egenskapspoeng 
Ved bedømmelse av hundens egenskaper og ferdigheter skal dommer ta hensyn til 
omstendigheter som kan påvirke prestasjonen. Alle angitte egenskaper i egenskapstabellen skal 
bedømmes og poengsettes. 
 
 Poeng gis som følger: 

 1 poeng - Graverende (G) 
 2 poeng - Dårlig (N) 
 3 poeng - Godtagbart 
 4 poeng - Godt 
 5 poeng - Meget godt 
 6 poeng - Utmerket  

 
Graverende feil (G - 1 poeng) og Dårlig (N - 2 poeng) kan ikke gis for egenskaper der dette 
 ikke er spesielt angitt. 
 
Ved premiekvalifiserende drev skal egenskaper som ikke har kunnet bedømmes gis (3), (der 
ikke annet er angitt). Opplysning om tydelig dobbeltmål, målets karakter, slitasjeskader etc. 
 gis på eget sted i kritikken.  
 
Momenter skal poengsettes der det er mulig å gjøre dette, selv om hunden ikke oppnår 
premiering. 
 
Graverende feil: 
Hund som under prøvetiden vegrer for å søke å finne vilt, hund som er villedende løs i fot eller 
tap, er villedende trang tross god kontakt med drevdyret, hund som mangler jaktlyst, tildeles 
(G) graverende feil. 
Hund som begår graverende feil i et moment, skal ikke poengsettes for andre bedømte 
momenter prøvedagen. 
Hund som begår graverende feil, skal kobles og prøven avsluttes. 



6. REGLER FOR NM – NORDISK DREVMESTERSKAP 
Uttak til NM skjer via kvalifiseringsprøver bestemt av NDF  
Hundene dømmes i henhold til NKKs Drevprøveregler for Dachs, det startes 1 gang på 
samme referansenummer. NM-vinner kåres ved å legge sammen poengsummene. 
 
Påmelding: 
Påmelding med innbetalt påmeldingsavgift skjer til den/de som styret i Norsk Dachshund Klubb 
oppnevner som NM-komité innen fastsatt tidsfrist. 
 
Antall startende hunder 
12 hunder + NM Vinner foregående år (13 Hunder). 
 
Reserver 
Reserver skal være påmeldt men trenger ikke å betale påmeldingsavgift før hund/fører 
eventuelt blir bedt om å tre inn på den endelige startlista, og bekrefter dette. Kan ikke første 
reserve stille, så blir neste reserve bedt om å stille. Reserver skal ha minst tre dagers varsel før 
første prøvedag. 
 
Gjennomføring 
NM gjennomføres som en endags prøve med alle typer godkjent losdyr.  
Slipptidspunktet skal være likt for alle. Det er ikke tillatt under prøven å bytte 
terreng, kun ved utenforstående årsaker, som må godkjennes av prøveledelsen.  
Uansett når tildeling av G skjer blir hunden ikke tildelt poeng på prøven. Hvis hundeeier ønsker 
å ha med tilskuer må dette godkjennes av dommer og 
prøveledelse på forhånd. Disse må ha en passiv opptreden og rette seg etter dommers 
anvisning. 
 
Trekning og tildeling terreng 
Hundefører trekker dommer med terreng.  
 
Lukket bedømming 
Under NM og Nordisk drevmesterskap, når nordisk avholdes i Norge, praktiseres det lukket 
bedømming.    



7. GJENNOMFØRING AV JAKTPRØVEDOMMERUTDANNING 
1.  
Kandidat som mener seg egnet, søker sin klubb/forenings styre om å utdanne seg til 
drevdommer. Kandidaten må ha vært medlem av lokalklubben i to år og vise interesse for 
klubbarbeidet og andre aktiviteter i klubben, slik at klubben kan bli kjent med kandidaten før 
videre anbefaling til FK.  Kandidaten må også ha god erfaring med det arbeid hundene skal 
gjøre. Det skal dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Kandidaten må 
ha jaktet aktivt med dachshund i minimum 5 år. Kandidaten må selv ha trent og ført minimum 2 
hunder til premiering på drevprøve for dachshund. Kandidaten må ha god evne til å uttrykke 
seg muntlig og skriftlig.  
Lokalklubben oversender sin anbefaling om dommerutdannelse vedlagt kandidatens jakt- og 
hunde- CV til FK (fagkomiteen for drevprøver underlagt NKK), som gjennomgår denne og 
godkjenner, når de formelle kravene er oppfylt. Kandidaten kan ikke påbegynne elevarbeidet 
før søknaden er godkjent.  
 
2.  
Når godkjent elevstatus foreligger, mottar kandidaten et kort som skal følge han/henne under 
hele utdanningen. Her skal påføres når, hvor og ved hvilke prøver de forskjellige funksjoner er 
gjennomgått, med underskrift fra dommer, NKKs representant og prøveleder. Elevutdanningen 
administreres i sin helhet av raseklubb/forbund. Kandidaten må før elevstatus gis være medlem 
av lokal dachshundklubb/forbund.  
 
3.  
Elev- og aspirantarbeid kan avlegges på både terminfestede ordinære/faste og bevegelige 
prøver. Før aspirantarbeidet avlegges, må raseklubb/forbunds krav om gjennomgått 
dommerkurs være oppfylt. Det skal kun gå 1 aspirant pr. dommer.   
 
4. 
For godkjent elevarbeid må kandidaten ha gått for minst 6 hunder, hvorav minst 3 hunder skal 
ha oppnådd premiering. Eleven skal selv føre skogskort i samarbeid med dommer.  
 
5. 
Når et aspirantarbeid er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres 
til prøvens leder i lukket konvolutt påført følgende informasjoner:   
• Dommer   
• Aspirant   
• Prøveform   
• Prøvens referansenummer   
 
6. 
Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspirant ute i marken. 
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 forklare nærmere sin bedømmelse.   
 
  



7. 
Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige 
data. Kortet, aspirantarbeidene og 2 stk. passfotos sendes deretter til NKK, som avgjør om 
aspiranten autoriseres. NKK utsteder dommerautorisasjonskort og registrerer den nye 
dommeren. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres 
kortet. Det skal også påføres om aspiranten anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, evt. hvor 
lenge aspiranten anbefales å vente.   
 
8. 
Det skal kun benyttes dommere med bred dommererfaring/kompetanse til elev- og 
aspirantarbeider. Dommeren må ha deltatt på en av drevdommerkonferanse i løpet av 3 - 5 år.  
 
9. 
Aspiranten skal under prøven arbeide selvstendig og gi utførlige kritikker   
For godkjent aspirantarbeid må kandidaten ha gått for minst 4 hunder for minst 2 
dommere. Minst 2 av hundene skal ha oppnådd premiering.  
 
10. 
Dommerutdanningen skal gjennomføres over minimum to år. Dvs., påbegynner man 
dommerutdanningen f.eks. 1/10-17 kan man tidligst være ferdig 1/10-19; altså 2 fulle 
kalenderår. 
 
 
  



8. AUTORISERING, AVAUTORISERING OSV. AV DOMMERE 
8.1 Autorisasjon og avautorisering 
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. 
 
8.2. Opprettholdelse av dommerautorisasjon 
Det kreves medlemskap i en av NKKs medlemsklubber 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. 
 
8.3. Regodkjenning 
For regodkjenning må nytt teoretisk/praktisk elev- og aspirantarbeid avlegges og godkjennes. 
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