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Endelig etter HS behandling november 2013
FORMÅL:
Anleggsprøve for Tysk Jaktterrier har som formål å sjekke hundens anlegg som hihund og kort
drivende hund til veiledning for avlsarbeidet.
Med kort drivende hund så forstås i dette regelverk hund som halsende på drevet jager mellom 5 og
60 minutt.

Fellesbestemmelser jaktprøver

1. Fellesbestemmelser
1.1 Arrangement
1.1.1 Generelt
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub (NKK) og Norsk Terrier Klub(NTK).

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.
Norsk Terrier Klub 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 NKKrepresentant.
Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til NKK de rapporter, oppgjør for aktivitetsavgift
osv som er beskrevet i prøvedokumentene som er hentet fra NKKs nettsider.

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. Dersom det blir endinger i
protokollen må resultatliste og kritikkskjema korrigeres.

Kritikkene og et eksemplar av resultatlistene sendes direkte til de respektive raseklubber /
forbund som oppbevarer skjemaene i minst et år.

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/samlede prøver.
NKKs 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, ektefelle, samboers eller
andre medlemmer av husholdets eie eller føre hund til bedømmelse den dagen de fungerer.
Prøveleder og NKKs representant kan etter egen vurdering delta på prøven. Hund eid av
dommer kan starte med annen fører samme dag dommer dømmer, men for en annen
dommer.

1.1.5 Overtegning
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen fristen.
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 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 utestengelsen 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 56 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.
Hver fører kan delta med inntil 2 hunder per prøve. Hunder som ikke er under bedømming skal
være i oppstallings/startområde, om ikke annet blir anvist av dommer.
Etter at prøvingen av en hund er begynt kan den ikke bytte fører.

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 etter gjeldende retningslinjer.

1.2.5 Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift
Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis:




Påmelding ikke godtas.
Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som foreligger
senest 12 timer før opprop.
Deltager på venteliste som ikke får plass.

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 er 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 starter når alle andre hunder i
samme område er ferdig prøvet, og har før dette ikke adgang til prøveområdet.
Hund som ved to tidligere prøver er bedømt skuddredd får ikke delta på prøven.
Hund som har fått GF ved to tidligere tilfeller får ikke starte på prøven.

1.2.7 Utestengelse av hund
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer ulempelig, f. eks. jager 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.
1.3.2 Dommerfordeling, terrengfordeling og startrekkefølge
Prøveledelsen fordeler dommere og terreng på de forskjellige hunder. Videre avgjør ledelsen i
hvilken rekkefølge hundene skal prøves første gang. Fører med flere hunder får disse plassert
for samme dommer. Skulle den fastsatte rekkefølgen by på praktiske problemer kan dommer
forandre rekkefølgen.
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 i henhold til gjeldende regelverk.
Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeid, kan dommer avslutte avprøvingen.

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.

1.5 Dispensasjon
NKKs Hovedstyre/NKKs jakthundkomitè kan når særlige omstendigheter gjør det påkrevet
dispensere fra disse regler generelt eller i enkelttilfeller.

2. Instruks for NKKs representant
1. NKKs representant oppnevnes av arrangør.
2. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler, og bør være
autorisert dommer for anleggsprøve for Tysk Jaktterrier, og skal være tilgjengelig under hele
prøven. Representanten skal ha inngående kjennskap til prøvereglene
3. 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.
4. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikker fra dagens prøve, og
spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og godkjenning. Hvis det
ikke er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer.
Godkjenning kan eventuelt endres på stedet, forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av
prøvereglene kan påpekes. Den fastsatte godkjenningen kan etter dette ikke endres dersom
det ikke påpekes formelle feil ved arrangementet.
5. 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.
6. 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.
7. Hvis det fungerer elev eller aspirant ved prøven, skal NKKs representant delta i
behandlingen av elev-/aspirantarbeidene sammen med de aktuelle dommere.
8. NKKs representant skal bistå prøveleder ved utvelgelse av dommere som skal ha med elev
og/eller aspirant. NKKs representant og prøveleder kan ikke gå med aspirant.

3. Regler for Anleggsprøve for Tysk Jaktterrier
3.1 Klasseinndeling
Alle startende hunder på anleggsprøve for Tysk Jaktterrier bedømmes etter disse regler som
kun har 1 - en - klasse.

3.2 Gjennomføring av prøven
Hver prøvedag startes med skuddtest, skuddredde hunder får ikke starte på prøven. Hunder
som har fått bedømmelsen skuddredd to ganger får ikke prøves flere ganger.
Prøven gjennomføres over to dager.
Hidelen gjennomføres i standard kunsthi, vanndelen avholdes i vann med dybde så hunden må
svømme, det kan gjøres med eller uten langline avhengig av tid og sted. Vanndelen utføres
som oftest i tilknytning til hidelen.
Drevdelen skal avholdes i terreng med normal vilttetthet Det skal ved 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. Hunden slippes i skog og skal selvstendig
finne og drive hare, rev, hjort eller rådyr. Tiden som er til disposisjon skal fordeles slik at hver
hund får de samme mulighetene, normalt er at hver hund får en time til å finne vilt. Har
hunden i løpet av denne tiden ikke funnet vilt til tross for at den har godkjent søk (minst 2
poeng) kan den tildeles ekstra tid når resterende hunder er ferdig evt gis tilbud om ny prøve.

3.2 1 Skyting
Ved skuddfasthetstesten skal det benyttes hagle eller 9mm startpistol, prøveleder er ansvarlig
for at våpen og ammunisjon i tilstrekkelig omfang er tilstede ved prøvestart.
Skuddfasthetstesten innleder hver prøve.
Maks 5 hunder pr gjennomføring.
Hundeførere stiller seg opp i en halvsirkel med hundene koblet ved sin side. Framfor dem, godt
synlig på ca. 20 meters hold, avfyrer en skytter to skudd med hagle eller 9mm startpistol
(skuddene skal avfyres opp i luften) på ordre fra dommer. Viser hunden jaktglede eller er
uberørt så er alt i orden, viser den tegn til redsel så prøves den igjen separat.
Hund som er skuddredd tildeles 0 og får ikke starte på prøve. Hund som to ganger er tildelt 0 i
moment 6 er utelukket fra å prøve flere ganger.

3.2.2 Føring av hund
Hundefører bestemmer selv hvordan og i hvilket tempo han vil forflytte seg i terrenget, så
lenge det er innenfor prøveområdet, frem til uttak, etter uttak så skjer all forflytning etter
dommers anvisninger.
Hunder som ikke er i bruk skal være i startområde eller føres etter dommers anvisning.

3.2.3 Fordringer
Bedømmelsen skal skje under forhold som er så like vanlig jakt som mulig. Hunden bedømmes
etter de prestasjoner den utøver under prøven. Drevtider over 60 min. skal noteres under
"prøvens forløp" som uønsket og medfører 0.premie. Kortere tap innregnes i drevtiden. Når
hundens prestasjon kvalifiserer til godkjent skal hunden straks kobles.
Hjelp til hunden får bare gis på dommerens anvisning. Den kan gis der hundens liv eller helse
er i fare. Slik hjelp skal ikke redusere hundens mulighet til godkjenning.
Hundepeiler kan benyttes men dommer skal ha håndenhet gjennom hele prøvetiden for
drevdelen. Mobiltelefon skal være avslått eller stå på lydløs og kan kun brukes etter avtale
med dommer.

3.3 Poengsetting
Det foretas en kvalitetsbedømmelse av alle moment, med en poengskala som er:
4 Utmerket
3 Bra
2 Godkjent
1 Ikke godkjent
0 Utilstrekkelig
GF Graverende Feil
I moment 6 skuddfasthet gis kun poengene 4 (Godkjent) , 1 (Skuddømfintlig) eller 0
(Skuddredd).

3.3.1 Poengberegninger
Hund som fyller foran nevnte krav tildeles:
Poeng koeffisient tabell.
Moment
Hidel

Koeffisient

Makspoeng

Utmerket

Minimumspoeng
Meget bra
Godkjent

1. Skarphet
2. Jaktlyst
3. Mål
4. Søk
5. Vann
6. Skuddfasthet

8
4
3
3
5
1

32
16
12
12
20
4
96

32
12
9
9
15
4
86

24
8
6
6
10
4
66

20
8
6
6
10
4
54

7. Søk

4

16

12

12

8

Sum
Drevdel

8. Mål
9. Losføring
10. Drevsikkerhet
11. Samarbeid

3
5
4
3

Sum
Totalsum

12
20
16
12
76
172

9
15
12
9
61
142

6
10
12
6
56
122

6
10
8
6
38
101

4. Regler for Anleggsprøve
4.1 Hi
Egenskaper som skal bedømmes:
1. Skarphet
2. Jaktlyst
3. Mål
4. Søk
5. Vann
6. Skuddfasthet

1.

2.

3.

Skarphet
4

Hund som jobber tett opptil gitteret så lenge den har kontakt med
prøvedyret.

3

Hund som hovedsakelig jobber innenfor 10 cm av gitteret.

2 og 1

Ikke godtagbart.

GF

For skarp har ingen respekt for prøvedyret.

Jaktlyst
4

Jobber iherdig uten pauser.

3

Forflytter seg litt sent eller noen kortere pauser.

2

Sen forflytning og/eller lange pauser.

1

Uinteressert.

0

Nekter å gå inn.

Mål
4

Tett og bra med unntak av enkelte bitt i gitteret

3

Noe spredd, hemmes av kontakt med gitteret eller noe målbruk i gangene.

4.

5.

6.

2

Løs eller trang.
Løs = loslignende drev i gangene eller bjeffer på plate
Trang = Lite målbruk selv i kontakt med prøvedyret.

1

Ikke godtagbart mål.

0

Ingen lyd.

Søk
4

Raskt inn og finner raskt alle gangene.

3

Noe treg start eller springer forbi en av gangene.

2

Treg start og/eller nøler ved hinder og/eller bruker kun to ganger.

1

Uinteressert.

0

Søker ikke.

Vann
Hunden kan prøves i line der dette anses som nødvendig. Prøveleder bestemmer om
det skal brukes line der dette er nødvending i forbindelse med båndtvang. Når
hunden er gått i vannet kan føreren tillates å kaste et objekt så hunden har noe å
hente.
Dommeren avgjør når objektet kan kastes.

4

Hopper i spontant eller på kommando minst 2 ganger eller etter kast
med synkende objekt, flere kast fører til nedsatt poenggrad.

3

Hopper i 2 ganger etter kast med flytende objekt. Gjentatte kast senker
poenggraden.

2

Hopper i vannet og svømmer etter kast med dødt vilt. Gjentatte kast
senker poenggraden.

1

Gjentatte kast med dødt jaktbart vilt.

0

Nekter å gå i vannet.

Skuddfasthet
4

Upåvirket av skuddet, oppmerksom eller opphisset.

1

Skuddømfintlig

0

Skuddredd.

4.2 Drev
Egenskaper som skal bedømmes:
7. Søk
8. Mål
9. Losføring
10. Drevsikkerhet
11. Samarbeid
7. Søk
4

Energisk søk med fart vidde og metodikk.

3

Noe trangt eller vidt.

2

Metodiskt men tregt eller trangt.

1

Planløst uten noe metodikk.

0

Søker ikke eller søker alt for vidt.

8. Mål
4

Mål med utmerket hørbarhet.

3

Mål med bra hørbarhet.

2

Mål med godkjent hørbarhet og intensitet.

1

Mål med dårlig hørbarhet.

0

Ingen lyd.

9. Losføring
4

Driver med los i minimum 5 minutter med utmerket kvalitet. En los som
flyer jevnt med fin hastighet og god kontakt med drevdyret.

3

Driver med los i minimum 5 minutter med meget bra kvalitet. Bra flyt men
kanskje litt hakkete.

2

Driver med los i minimum 5 minutter med godkjent kvalitet. Hakkete
losføring evt driver på syn slik at det går for fort.

1

Driver med los kortere enn 5 minutter eller lengre enn 60 minutter.

0

Driver ikke med los.

10. Drevsikkerhet
4

Ingen eller ubetydelige tap som ikke forstyrrer drevet.

3

Flere korte tap som forstyrrer drevet.

2

Lengre tap som gjør det vanskelig for hunden å følge strengen.

1

Ubetydelig arbeid på strengen.

0

Klarer ikke å følge strengen.

11. Samarbeid
4

Hund som aktivt søker tilbake og lar seg koble.

3

Kommer tilbake men vil helst ikke kobles.

2

Dårlig tilbakegang og vil ikke kobles eller aktivt søker nytt vilt.

1

Vil ikke samarbeide med føreren

0

Hunden er ikke tilbake innen 60 minutter etter uttak.

5. Gjennomføring av jaktprøvedommerutdanning
I en overgangsfase fra 01.04.2016 til 31.12.2018 kan Norske hi eller drevdommere som har
jaktet aktivt med Tysk Jaktterrier i minst fire år bli godkjent til å ta dommeutdanning, og det vil
da bli brukt svenske dommere godkjent for Svensk anlagsprov skog eller elitprov for Tysk
Jaktterrier til utdanningen.
1. Kandidat som mener seg egnet, søker sin klubb/forenings styre om å utdanne seg til
dommer. Kandidaten må 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
Tysk Jaktterrier i minimum 4 år. Kandidaten må selv ha trent og ført minimum 2 hunder til
godkjent anleggsprøve for Tysk Jaktterrier. Kandidaten må ha god evne til å uttrykke seg
muntlig og skriftlig.
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
elevarbeidet avlegges være direkte medlem i klubb/forbund som er medlem i NKK.
3. Elevarbeidet og aspirantarbeid kan avlegges på ordinære/faste prøver. Det skal kun gå 1
aspirant pr. dommer.
4. Når et aspirantarbeid er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet,
leveres til prøvens leder i lukket konvolutt påført følgende informasjoner:
• Dommer
• Aspirant
• Prøvens referansenummer
5. 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.
6. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige
data. Kortet, aspirantarbeidene og 1 stk. passfoto 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.
7. Det skal kun benyttes dommere med bred dommererfaring/kompetanse til elev- og
aspirantarbeider. Med bred erfaring menes minst 3 års aktiv erfaring som dommer på
anleggsprøve for Tysk Jaktterrier, i en overgangs periode så brukes svenske dommere med
minimum samme erfaring til utdanning. Overgangsperioden her varer frem til vi har minimum
to norske dommere med tre års erfaring.
8. For godkjent elevarbeid må kandidaten ha gått for minst 2 hunder, hvorav minst 1 hund skal
ha oppnådd godkjent prøve.
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 godkjent prøve.

6. Autorisering, avautorisering osv av dommere
6.1 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.

6.1.1 Opprettholdelse av dommerautorisasjon
Det kreves hovedmedlemskap 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 (punkt 8. og/eller 9 fra over). Tap av autorisasjon
som følge av adferd som er uforenlig med domerrollen 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.

6.2 Regodkjenning
Kandidaten søker klubben for regodkjenning. Klubben sender sin henstilling til NKK som
vurderer hvert enkelt tilfelle.

