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FORMÅL  
Jaktprøve i Åpen klasse: For å få en beskrivelse av Wachtelhundens iboende 
jaktegenskaper for avls og statistikk arbeid.  
Skogsprøven: Under jakt relaterte former, kunne bedømme deltagende hunders 
jaktegenskaper som støtende, ettersøkshund til veiledning i avlsarbeid.  
Elite klassen: Under jakt relaterte former, kunne bedømme deltagende hunders 
jaktegenskaper som voksen erfaren jakthund, ut ifra rasens iboende egenskaper.   

  
1. FELLESBESTEMMELSER  

(Gjelder for samtlige prøvekategorier).  

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.   
 
Raseklubben kan søke om å holde lukket prøve for rasen som klubben har ansvar for. For 
lukkede prøver er kun resultater fra kvalitetsklassen registreingsberettigede. 
 
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/grupper sender søknad om å avholde prøve til sitt forbund/raseklubb som 
så 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   
For de prøver som ikke har eget jaktprøveprogram må prøvedokumenter hentes fra 
NKKs nettsider. 
Dersom det skal benyttes utenlandske dommere, må det søkes klarering for disse som 
sendes NKK minimum 4 uker før prøven. Ved bruk av utenlandsk dommer må det 
oppnevnes norsk NKK-representant. 
Senest 4 uker etter prøven må arrangøren ha sendt inn/ferdigmeldt til NKK sitt 
arrangement. Innen samme frist skal resultater fra prøven legges inn i DogWeb Arra. 
 
Prøvemappen blir returnert fra NKK hvis (gjelder kun prøver som ikke har eget 
jaktprøveprogram): 
Dommernummer og/eller dommerens underskrift mangler på resultatlisten. 
Hundenes registreringsnummer og stambokførte navn ikke er oppgitt eller er feil. 
 
Resultatliste og kritikkskjema må inneholde korrekte og fullstendige opplysninger. 
Dersom det blir endringer 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 til stede alle prøvedager ved 
ordinære/samlede prøver, og skal være en og samme person for samme 
referansenummer. 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 eie, av eget oppdrett, 
avkom etter egen hund, hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken 
eller barn), eller en hund dommer i vesentlig grad har jakttrent. Prøveleder og NKKs 
representant kan etter egen vurdering delta på prøven. Prøvens leder kan eie, men ikke 
føre hund på prøven, og hunden kan ikke være på samme parti som sin eier (dommer).  
 
NKKs representant og prøvens leder kan gå med dommerkandidat. 
 

1.1.5 Overtegning  
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen 
fristen, men hunder som tidligere ikke har stilt på prøve skal prioriteres.  
Antall deltakere bestemmes av arrangør, og eventuell trekning av deltakere skal gjøres 
umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp.   
Anmeldte ekvipasjer som ikke får delta, skal ha umiddelbar melding om dette, eventuelt 
sammen med tilbud om plass på venteliste med angivelse av nummer på ventelisten.  
Loddtrekning skal gjøres uten hensyn til geografisk fordeling.   
  

1.1.6 Avlysning av prøven   
Prøvens leder kan i samråd med NKKs representant kan 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 Klubb 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   
 

1.2.1 Hunder  
Hunden må ha fylt 9 måneder senest prøvedagen. 
Rett til å delta har hunder som er stambokført 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. 
 

1.2.2 Helsestatus   
Hunder må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering, se 
NKKs utstillingsregler. 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 en hund per prøveparti. Hund skal ha samme fører under hele 
prøvedagen.   
 



 

 

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 på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp. Påmeldingsskjema 
ligger på raseklubbens nettside. Skjemaet må være undertegnet av hundens registrerte 
eier(e), eller den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å 
starte med hunden. Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften uoppfordret 
sendes arrangørklubben.   
Påmeldingsavgiften skal være betalt innen fristen for påmelding. 

1.2.5 Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift    
 
Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis 

• Påmeldingen ikke godtas  
• Ved forfall legitimert ved veterinærattest.  

Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har arrangør ikke ansvar for tap eller 
skade.  
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 å starte, men får ikke adgang til prøveplassen før prøvens leder har 
gitt sin tillatelse til dette.   
  

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 NKK-arrangementer inntil saken er ferdig behandlet av 
styret i NWK. Saken behandles etter NKKs saksbehandlingsregler.   
På prøver hvor det kreves sauerenhetsbevis, skal originalen av dette medbringes i felt. 
Dersom en hund jager sau, skal dommer inndra sauerenhetsbeviset og dommer skal 
rapportere alvorlige konflikter mellom sau og hund. 
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.    
Hver dommer kan maks dømme 3 hunder per prøvedag. Dommer kan dømme flere 
dager i konkurranseklasser.   
  

1.3.2 Dommerfordeling, terrengfordeling og startrekke  
Prøveledelsen fordeler dommere og terreng på de forskjellige klasser og partier. 
Prøvens leder skal, om mulig i samråd med dommeren, før prøven forvisse seg om at 
prøveterreng og vilttilgang er slik at jaktprøven kan gjennomføres etter reglene på en 
meningsfull og fornuftig måte.   
Prøveleder avgjør om dommeren kan gi hundefører adgang til å avfyre markeringsskudd 
med løsammunisjon for egen hund.   
Prøvens leder skal anvise venteplass for prøvedeltakere med sent startnummer.  
Startrekkefølgen skal bestemmes gjennom loddtrekning i hver klasse. Dette skal skje 
innen prøven begynner av arrangørene. Deltagere får utdelt katalog med nummer og 
navn på prøvedagen.     
 

1.3.3 Dommeroppgaver    
Påse at førers navn og hundens registreringsnummer er angitt på kritikken.  
Kontrollere hundens ID.nr, hunder hvor man ikke finner eller får avlest chip får ikke 
starte.   
For hunder med utenlandsk chip må egen skanner medbringes av eier/fører. 
- Under prøven bedømme hundens prestasjoner i henhold til gjeldende regelverk.  
Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeid, kan dommer avslutte avprøvingen.   
Dommeren skal:   

• Gi skriftlig kritikk på fastsatt skjema. Slik kritikk skal gis til alle hunder som 
påbegynner prøven, selv om de ikke fullfører.   

• Hundens behandling av vilt skal påføres kritikken.  
• Det skal gis en sammenfattende vurdering i tillegg til kritikk av de enkelte 

arbeider (prøvemomenter).   
Dommeren skal før de enkelte prøvemomenter gi muntlige og veiledende kommentarer 
til føreren som er utfyllende til den skriftlige kritikken.  
  
Muntlig kritikk og veiledende kommentarer skal stå i samsvar med den skriftlige 
kritikken.   

  
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 bortvisning fra prøveområdet og / eller øvrige disiplinære reaksjoner, jf. NKKs 
lover kap. 7.  
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.   
 

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. 
 
Dommerens oppgaver 
Dommeren er gjennom sine vurderinger av hundenes egenskaper viktige 
premissleverandører for den systematiske avl som foregår i regi av NKK, NKKs 
medlemsklubber og oppdrettere i de enkelte rasene. 
Dommerens objektivitet og integritet må aldri kunne trekkes i tvil. Det er derfor viktig at 
de formelle kravene til integritet er oppfylt, at dommer er objektiv og uavhengig, samt 
at alle deltagere opplever en rettskaffen dommeroppførsel. 



 

 

 
Under bedømming av hundene skal dommeren ha sin oppmerksomhet rettet mot 
hundene og deres prestasjoner. Dommer har ansvar for å være konsentrert om 
oppgaven og skal yte en så god prestasjon som mulig. Dette innebærer at dommeren 
må være i god form og fremstå presentabel. 
Unødvendig fokus på eventuelle meddommere, mobiltelefoner og andre distraksjoner 
sår tvil om dommerens fokus og må ikke forekomme. 
 
Dommer plikter å holde seg oppdatert på alle regelverksendringer. Videre må dommer 
delta på dommerkonferanser, og har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med 
signaler og regelverkstolkninger fra disse. 
 
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 NKKs 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  
 
2.1. NKKs representant oppnevnes av arrangøren.  
 
2.2. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler, og skal 
være autoriserte dommere.  Kan også brukes utenlandske dommere med autorisasjon for 
rasen i sitt hjemland.  
  
2.3. NKKs representant må være til stede alle dager på samlede/ordinære prøver.  
  
2.4. NKKs representant kan ikke starte med egen hund. Hund tilhørende NKKs representant 
kan ikke starte.   
 
2.5 Om disiplinære forhold oppstår tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og 
saken forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal man innrapportere saken til NKK.  
  
2.6. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve, og 
spesielt kontrollere at det er overenstemmelse mellom beskrivelse og resultat. Hvis dette ikke 
er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer. Resultatet 
kan eventuelt endres på stedet, forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av prøvereglene kan 
påpekes. Det fastsatte resultat kan etter dette ikke endres dersom det ikke påpekes formelle 
feil ved arrangementet.   
  
2.7. 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.   
  
2.8. Når prøven er avsluttet, skal NKKs representant sammen med prøvens leder gå gjennom 
prøvens dokumenter. Hvis prøven er så stor at dette ikke er mulig, sender prøveleder 
dokumentene til NKKs representant så snart som mulig etter avholdelsen. NKKs representant 
sender deretter prøven til NKK med sin innstilling.   
  
2.9. Hvis det fungerer aspiranter ved prøven, skal NKKs representant overvære og delta i 
behandlingen av disse arbeider, sammen med de aktuelle dommere.  
  
2.10. NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med 
aspiranter.  
NKKs representant og prøveleder kan ikke selv gå med elev eller aspirant.   

 

  



 

 

3. INSTRUKS FOR PRØVELEDER 
 

1. Prøveleder oppnevnes av arrangør. 

2. Prøvens leder må ha god kjennskap til rasens prøveformer/regler og være medlem av 
NWKs jakt komité.  

3. Prøveleder er høyeste myndighet på alle andre områder enn fortolkning av regelverket. 
Fortolkning av regelverket er NKK representantens ansvar, se egen instruks.  

4. Prøveleder må ha tilstrekkelig kjennskap til prøveformen og inngående kjennskap til 
regelverket og disiplinærreglene. 

5. Prøveleder skal ha god kunnskap til prøveformens IT-løsning. 

6. Prøvens leder kan når som helst gripe inn dersom dette anses nødvendig innenfor eget 
myndighetsområde.  

7. Prøvens leder gir instruks til dommere og funksjonærer, evt. dommermøte i henhold til 
særregelverk.  

8. Påse at prøvereglene blir fulgt nøye og skal ta alle forhåndsregler slik at bedømmingen 
skal bli så enhetlig og riktig som mulig.  

9. Prøveleder kan avlyse prøve i forhold til uforutsatte utfordringer. Avlysning skal formidles 
NKKs administrasjon omgående.  

 
 

  



 

 

4. KLASSEINNDELING OG PRØVEFORMER  
4.1 Åpen klasse (Åkl)   

For hunder som på prøvedagen har oppnådd en alder av 9 måneder. Det er ingen øvre 
aldersgrense i denne klassen.   
  

4.2 Skogsprøven (Skp)   
For hunder som på prøvedagen har godkjent norsk Åkl, svensk Ukl/Nkl eller tysk JP og 
godkjent ettersøkshund i Norge eller godkjent svensk viltspor i Anleggsklassen   
  

4.3 Eliteklassen (Elk) 
For hunder som har en godkjent norsk Åkl, svensk Ukl/Nkl eller tysk JP, og Skogsprøve, 
samt godkjent ettersøkshund i Norge eller godkjent viltsporprøve i anleggs klasse i Sverige   
  
For alle prøvene forventes det at prøveleder om mulig i samarbeid med tjenestegjørende 
dommer, før prøven starter, forvisser seg om at prøveterrenget er slik at en jaktprøve 
under disse bestemmelser kan gjennomføres på en meningsfylt måte.   
Prøvelederen skal anvise en venteplass til prøvedeltagerne som ikke har startet. Dommere 
skal plasseres slik at de med letthet kan følge prøven så bra som mulig, dog uten å 
forstyrre deltagende hunder.  
  
 

5. ÅPEN KLASSE  
5.1 Skogssøket  

Formålet med bedømmingen: Å teste hundens vilje og evne til selvstendig å søke over et 
avgrenset skogsavsnitt, uten synskontakt med sin fører. Hunden må vise et godtagbart 
feltarbeid, dvs. minimum støte ut et dyr, slik at dommer har mulighet for å dømme 
hundens mål. Dessuten skal hundens oppførsel ved viltkontakt bedømmes. Under alle 
momentene brukes GPS. Hunden prøves i minimum 30 minutter.   
  

5.2 Prøven gjennomføres på følgende måte:   
Hundefører blir henvist til et terrengavsnitt som passer for posteringsjakt for 
Wachtelhund.  Hundeføreren sender inn sin hund i angitt skogsområde.  
  
Følgende momenter bedømmes:   
Søk:   
Hunden skal selvstendig og raskt gjennomsøke anvist terreng uten støtte fra sin fører. 
Formålet med bedømmingen: Villighet til å søke ut og søkets vidde og dybde.  
Krav for godkjenning: At hunden viser et brukbart søk og gjennomsøker rimelig deler av 
terrenget. Søket vurderes ut ifra hundens alder.   
  
 
 
Evnen til opptak:   
Hunden skal vise god vilje til å finne vilt og arbeide på sporet av viltet som observeres, og 
ikke vegre seg for noen spesielle viltarter.  
Formålet med bedømmingen: Å vurdere hundens effektivitet og vilje til å ta opp vilt.  



 

 

Krav for godkjenning: At hunden med sikkerhet har funnet vilt.   
  
Evnen til å støte vilt:   
Hunden skal sikkert spore hårvilt så lenge dyret befinner seg i det angitte skogsavsnittet. 
Hunden får ikke vegre seg for noe viltslag. 
Formålet med bedømmingen: Å vurdere hundens evne til å følge sporet og tilpasse farten 
etter vanskelighetsgraden.  
Krav for godkjenning: At hunden viser et akseptabelt feltarbeid og støter ut vilt.    
  
Målets hørbarhet:   
Målets hørbarhet skal være ærlig, godt hørbart og holde på så lenge hunden er på sporet 
av viltet.  
Formålet med bedømmingen: Å vurdere hundens ærlighet, hørbart og tett mål.   
Krav for godkjenning: Sporets retning må med sikkerhet kunne leses ut ifra målet.   
  
Sporarbeid  
For å teste hundens evne til å ta opp spor og apportere skadet eller dødt småvilt (kanin). 
Prøven gjennomføres på følgende måte.:  
Slepet gjøres umiddelbart før hver hund settes på sporet. Sporet skal være minst 300 
meter langt, der 1/3 av sporet skal slepes i skog eller tett terreng 
Minst 2/3 deler av sporets lengde skal sees av dommer. Slepesporet skal legges på 
betryggende avstand fra hverandre og om mulig i medvind. Sporet skal legges i naturlige 
bukter og ved behov markeres med snitsler til dommer/dommeres veiledning. Hunden 
skal ikke ha mulighet til å iaktta sporleggingen. Sporstart markeres med hårtust fra 
slepedyret. Viltet som slepes skal legges åpent ved sporslutten. Hundefører får hjelpe 
hunden ved å føre den på sporet ca. 10-15 meter. Om hunden ikke lykkes å lokalisere det 
utlagte viltet den første gangen, får hunden prøve en gang til. Formål med bedømmingen: 
Å vurdere hundens evne til sporarbeid, arbeidstempo, arbeid på tap, apportering, vilje og 
behandling av viltet.   
Krav for godkjenning: At hunden er på sporet minimum 2/3 for å bli godkjent i momentet 
  
Vannarbeid  
For å teste hundens villighet til å gå i vann samt gleden ved å svømme.  
Prøven gjennomføres på følgende måte:   
Hunden slippes ved vannkanten og skal selvstendig eller på oppmuntring gå i vannet og 
svømme.  
Formålet med bedømmingen: Skal se at hunden villig går ut i vann, og svømmer.  
Krav for godkjenning: Hunden går i vannet og svømmer.  
 
  
Skuddreaksjon  
Skytter skal innledningsvis ta kontakt med hunden. På dommers anvisning fyres det av 2 
skudd med hagle kal 12, med en bedømming imellom skuddene. Når skuddet avfyres, skal 
hunden befinne seg ca. 20 meter fra fører og skytter. Viser hunden skuddreddhet ved 
første skudd, blir skudd 2 ikke avfyrt. Det gis 1-4-8 i skudd 
Formål med bedømmingen: Se hundens reaksjon på skudd.  



 

 

Krav for godkjenning: At hunden ikke er skuddredd  
  
Apportering  
For å teste hundens evne til å apportere skadet eller dødt småvilt. Prøven gjennomføres på 
følgende måte: En fugl blir kastet ca. 20 meter fra hund og fører, slik at hunden kan se 
kastet. Hunden skal på oppfordring apportere viltet uskadd til fører.  
Formålet med bedømmingen: For å vurdere apporteringslysten, evnen til å bære vilt og 
apportgrepet.  
Hundens lyst til å gripe viltet premieres og kravet på korrekt avlevering premieres.   
Krav for godkjenning: At hunden ved oppmuntring griper viltet og bærer det til 
førerens nærhet uten at apportgrepet skader viltet.   
  
Samarbeid 
Hunden bedømmes under hele prøvedagen. Graden av samarbeid skal vise seg gjennom 
hundens oppmerksomhet og kontakt med sin fører. Det skal også observeres om hunden 
holder seg i ro og er stille under passivitet. Etter utført arbeid skal hunden raskt ta kontakt 
med sin fører. Helhetsinntrykket under dagen er avgjørende for bedømmingen.  
Formålet med bedømmingen: Observere hundens adferd og kontakt med sin fører.   
  

  



 

 

6. SKOGSPRØVEN 
Prøveleder skal før prøven starter forvisse seg om at prøveterrenget og vilttilgangen er slik 
at en jaktprøve med disse bestemmelsene kan gjennomføres på en meningsfull måte. 
Godkjent hund skal ha en sammenlagt prøvetid på minst 90 minutter. Viser hunden et 
utilfredsstillende arbeid, kan prøven avbrytes tidligere. Det er ønskelig å tilstrebe seg en så 
jaktbar situasjon som mulig. Prøven kan om mulig også avholdes under praktisk jakt.   
Det er viktig å observere hundens opptredende ved skadet og dødt vilt, spesielle 
observasjoner skal omtales i prøveprotokollen. Skogsprøvens hensikt er å prøve hundens 
vilje og lyst til effektivt og selvstendig avsøke ett skogsområde. Dessuten skal hundens 
oppførsel ved viltkontakt bedømmes.  
  
Prøven gjennomføres på følgende vis:  
Hundeføreren anvises et terrengavsnitt, som passer til posteringsjakt for Wachtelhund. 
Hundefører går selv et stykke inn i skogen, sender så sin hund inn i terrengavsnittet.    
  
Følgende delmomenter bedømmes:    
 
Søk:   
Utgangspunktet er at hunden slippes i utkanten av prøveområdet, dette for å forstyrre 
viltet så lite som mulig. Forflytting inn i området for å hjelpe hunden kan skje, men det skal 
i så fall påvirke poengsettingen negativt. Hundens søksarbeid skal ikke bedømmes under 
forflytting, tyngdepunktet i bedømmingen skal ligge innen en evt. forflytting. Hunden skal 
under momentet vise et selvstendig og frimodig søk. Det er av stor betydning at hunden 
viser at den finner vilt. Føreren har lov til med lav stemme å oppmuntre hunden til å søke 
videre. Et altfor vidt søk uten kontakt med føreren er ikke ønskelig. Ved bedømming av 
hundens søk skal også vilt tettheten i området tas i betraktning. Vil hunden ikke forlate 
føreren, har dommeren lov til å avbryte momentet. Hunden skal selvstendig og raskt 
gjennomsøke anvist terreng uten støtte av føreren.   
Formål med bedømming: Å vurdere hundens selvstendig og vilje til å søke ut i vidde og 
dybde.  
Krav for godkjenning: At hunden viser et brukbart søk og gjennomsøker rimelige deler av 
terrenget. 
  
Opptak.   
For å teste hundens evne til raskt å finne vilt. Hunden skal vise at den effektivt utnytter 
sine evner til å finne vilt. Finner hunden spor, skal dette lede til opptak, hunder som går og 
roter på gamle spor er ikke ønskelig. Minst ett dyr som hunden forfølger må fastslås, dvs. 
at hunden med sikkerhet forfølger et vilt som sees eller høres. Hund som beviselig vegrer å 
ta opp spesielle viltarter, eller som ikke finner vilt, kan ikke tildeles høyere enn 1 poeng i 
egenskapen.   
Formål med bedømming: Å vurdere hundens effektivitet og evne til å ta 
opp vilt.  
Krav for godkjenning: At hunden med sikkerhet har funnet vilt og at 
tilbakegangene er akseptabel tidsmessig. 
  
Utholdenhet ved støtingen.   



 

 

Hunden skal ha en passende utholdenhet på støting i terrengavsnittet. Den skal arbeide i 
god kontakt med viltsporet. Hunden skal ved tapsarbeid vise at den har evne og vilje til å 
utrede et tap. Hund som avbryter støtingen umotivert eller kommer umotivert tilbake skal 
ikke godkjennes. Hund som tydelig vegrer å forfølge spesielle viltarter kan ikke tildeles 
høyere enn 2 poeng i egenskapen.   
Formålet ved bedømming: Å vurdere hundens evne til sikkert å følge sporet og tilpasse 
tempo etter vanskelighetsgraden.  
Krav til godkjenning: At hunden viser et akseptabelt feltarbeid og støter vilt med målbruk.   
  
Målets hørbarhet:   
Sørge for å bedømme målets hørbarhet som skal være ærlig, godt hørbart og pågå så lenge 
hunden støter viltet. Målet skal komme når hunden med sikkerhet arbeider på sporet skal 
være så tett at det uten vanskelighet går an å høres fortløpende. Målets hørbarhet skal 
dokumenteres i prøveprotokollen.   
Formålet med bedømming: Å vurdere ærlig og tetthet i målet   
Krav for godkjenning: Sporets retning må med sikkerhet kunne leses ut ifra målbruk.   
   
Samarbeidet:   
Her bedømmes hundens kontakt og samarbeidsvilje med føreren. Innkalling skal prøves 
når hunden er ute av syne, og helst når hunden støter vilt. Om hunden ikke kommer inn 
etter rimelig tid fra den slippes, skal arbeidet underkjennes og dommeren har rett til å 
avbryte prøven. Etter avsluttet feltarbeid skal hunden fort ta kontakt med sin fører.   
Formålet med bedømmingen: Å vurdere hundens vilje til å ta kontakt med sin fører.  
Krav for godkjenning: At hunden viser godtakbar kontakt med fører og etter avsluttet 
arbeid kommer til føreren i rimelig tid.  
  
  
I skogsprøven bedømmes hunden som GODKJENT eller IKKE GODKJENT.  
Vanskelighetsgraden for å få Godkjent i søk skal være høyere enn i Åpen Klasse.  
For at hunden i sin helhet skal bli godkjent, forlanges det minimum godkjent i hvert 
moment.  

  
 

  



 

 

7. ELITEPRØVEN 
Prøveleder skal om mulig i samarbeid med tjenestegjørende dommer, før prøven starter 
forvisse seg om at prøveterrenget er slik at en jaktprøve under disse bestemmelser kan 
gjennomføres på en meningsfylt måte.   
Prøvelederen skal anvise en venteplass til prøvedeltakerne som ikke har startet.  Dommere 
skal plasseres slik at de med letthet kan følge prøven så bra som mulig, dog uten å 
forstyrre deltagende hunder.   
  
Skogssøket.  
For å teste hunds vilje og evne til selvstendig å gjennomsøke et terrengavsnitt uten 
synskontakt med sin fører. Dessuten skal hunden oppførsel ved viltkontakt bedømmes. 
Prøven gjennomføres på følgende måte: Hundefører anvises et område, som passer for 
posteringsjakt for Wachtelhund. Hundefører sender inn sin hund i dette terrengavsnittet, 
men står selv utenfor.    
   
Søk i skogen:   
Hunden skal selvstendig og raskt søke over anvist terreng uten støtte fra sin fører.   
Formål med bedømming: Villighet til å søke ut, søkets vidde og dybde.  
Krav for godkjenning: At hunden viser akseptabel søkelyst og går over rimelige deler av 
terrengavsnittet.   
  
Skuddreaksjon: 
Skytter skal innledningsvis ta kontakt med hunden. På dommers anvisning fyres det av 2 
skudd med hagle kal 12, med en bedømming imellom skuddene. Når skuddet avfyres, skal 
hunden befinne seg ca. 20 meter fra fører og skytter. Viser hunden skuddreddhet ved 
første skudd, blir skudd 2 ikke avfyrt. 
Formålet med momentet: Teste hundens reaksjon ved skudd i skogsterreng. 
Krav til godkjenning: At hunden ikke er skuddredd 
 
Skuddreaksjon i vann.   
En fugl kastes så langt som mulig på blankt vann, som hunden ser. Når hunden svømmer 
mot fuglen og er ca. 20 m fra fugl avløses et skudd i retning av fuglen. Hunden skal ikke 
forstyrres av skuddet, men fortsette sitt arbeid i vannet og apportere fuglen til føreren.   
Våpen som benyttes i momentet er hagle kal 12. 
 
Formålet med momentet: Å prøve hundens reaksjon på skudd. Gjennomføres i samarbeid 
med apporteringen i vann. 
Krav for godkjenning: Hund som forblir upåvirket av skudd, og eller ikke reagerer negativt. 
  
Vannapport   
Dette momentet følger direkte etter skuddtesten i vann. Etter skuddmomentet plasseres 
en fugl i tett siv eller lignende uten at hund eller fører ser det. Plasseringen bør være slik at 
hunden må svømme over blankt vann for å komme frem til sivet. Avstanden fra 
hundefører til fuglen skal være ca. 30-50 meter. Hundeføreren blir fortalt i hvilken retning 
fuglen ligger og sender så sin hund for å søke og apportere den.   
 



 

 

Føreren får dirigere hunden til søksområdet, men hunden skal prestere et eget søk.  
Hunden skal frivillig gå i vannet og svømme.   
Dessuten skal hundens arbeidsvilje, søkets effektivitet, apporteringsevne og førighet 
bedømmes. Ved bedømming skal det tas hensyn til den hjelp hunden har fått for å klare 
oppgaven. Det skal helst utføres slik at hund og fører har sidevind i forhold til utplassering 
av fugl. Bedømmingen skjer i forhold til vanskelighetsgraden. 
Formålet med momentet: Teste hundens villighet til å gå i vann, svømmeferdighet, samt 
vurdere hundens evne til å finne og apportere fugl i siv.  
Krav til godkjenning: Hunden må finne fugl og apportere til fører 
 
Sporarbeid.   
Startende hunder skal tilbys så like forhold som mulig og sporet bør om mulig legges mest 
mulig i medvind. Sporet legges med forsvarlig avstand fra hverandre, minst 100m. Under 
sporleggingen skal hund og fører befinner seg et sted de ikke kan se sporleggingen. Det 
slepende viltet plasseres åpent i sporslutten og sporleggeren fortsetter i samme retning og 
plasserer seg slik at han ser sporslutten uten at hunden forstyrres. Dommeren viser 
sporstarten og føreren får føre sin hund i line de første 20 meterne før hunden slippes på 
sporet. Hunden skal effektivt og sikkert finne viltet, apportere med et bra grep og 
umiddelbart komme inn til sin fører. Umotivert nedlegging av viltet skal medføre 
poengavdrag. Om hunden ikke finner vilt, kan den sendes ut ytterligere 1 gang. Om 
hunden for eksempel blir forstyrret av ytterliggående omstendigheter, kan den prøves på 
et annet slepespor.  Hunder som skader viltet skal ikke godkjennes.   
Formålet med bedømming: Hundens sporing og apporterings vilje av fugl og hårvilt..  
Krav for godkjenning: At hunden sporer og apporterer viltet uten å skade det.  
• Slepespor på fugl 150 meter.  
150 meter langt og med 2 vinkler. Det skal være i åpent terreng med lav vegetasjon (eks: 
gress, stubb eller lignende).  
• Slepesporet av hårvilt på 300 meter.  
En hare eller kanin slepes 300 meter med 2 noenlunde rette vinkler. Hele sporet bør ligge i 
skogsterreng, dog minst 1/3 av sporet skal ligge i skogsterreng.  
 
Samarbeid. 
Hunden skal under søksarbeidet holde normal kontakt med sin fører. Etter avsluttet 
søksarbeid skal hunden fort kontakte fører. Hunden skal kunne kalles inn når den er ute av 
synet for fører og helst under pågående støting av hårvilt.  
Formålet med bedømming: Å vurdere hundens kontaktvilje med sin fører.  
Krav for godkjenning: At hunden viser godtakbar kontakt med fører og etter avsluttet 
arbeid kommer til føreren i rimelig tid.  

 
 

  



 

 

8. BEDØMMELSE OG GODKJENNING.   
  
Generelt:   
Bestemmelser om bedømmelse og godkjenning er også tatt inn i punkt 4. Gjennomføring 
av prøven i følgende: Formålet med bedømmingen. Krav for godkjenning.   
  
Dommeren skal etter bedømmingen gi prøvedeltagerne muntlig og skriftlig kritikk, og 
gjennomgå de prøvde egenskaper og arbeidsmoment. Om hunden utfører et 
utilfredsstillende arbeid har dommerne rett til å avbryte prøven. Sluttresultatet avgjøres 
endelig av tjenestegjørende dommer og hans oppfatning av hundens arbeid.   
  
8.1 Spesielt om bedømmelse og godkjenning ved Åpen klasse.  
Apporteringen trenger ikke være godkjent for å få godkjent 
prøven.Dette gjelder apporteringsmomentet punkt 4.10  
   
8.2 Spesielt om bedømmelse av Skogsprøven   
Bedømmingen som gis er: Godkjent/ikke godkjent.   
8.3 Spesielt om bedømmelse av Elite klassen  
  Skudd i vann bedømmes med godkjent/ikke godkjent.    
 
Viser hunden skuddreddhet i skogen, blir det ikke skutt i vannmomentet 
 

9. PREMIERING.  
 Generelt:   

Det vises til bestemmelser vedr. premiering under hvert enkelt av prøvens momenter i pkt. 
4.   
  
Forhold hos hund eller hos fører som observeres av dommeren/dommerne mellom 
arbeidene, skal føre til diskvalifisering dersom forholdene enkeltvis eller samlet er av en 
slik art at de ville ført til diskvalifisering under regulær bedømmelse av et arbeid.   
  
Poengskala 
  

7-8:  Utmerket   
5-6:  Bra-veldig bra   
2-4:  Godkjent-bra   
1:  Ikke godkjent   
0:  Ikke prestert (ikke deltatt i momentet)   

  
 
9.1 Premiering ved Åpen klasse:   
Det kreves det at hunden får godkjent i alle momentene bortsett fra apporteringen.   
   
9.2 Premiering ved skogsprøven:  
 



 

 

Utmerket – 5 poeng 
Bra – 4 
Godkjent - 3  
Ikke Godkjent – 1 og 2 
Ikke deltatt, kan ikke bedømmes 0 
 
Godkjent eller ikke godkjent 
  
9.3 Premiering ved Eliteprøven:   

 
 

Momenter 

 
 

Koeffisient 

 
Minste 

poengsum 
 

1 pris. 

 
Minste 

poengsum 
 

2 pris. 

 
Minste 

poengsum 
 

3 pris. 
 

Søk skog 3 21(7x3) 15(5x3) 6(2x3) 
 

Skuddreaksjon:      
 

Skog 1 8 (8) 8(8) 4(4) 
 

Vann _ Gk Gk Gk 
 

Søk i vann rikt på 
siv 

2 14(7x2) 10(5x2) 4(2x2) 

Ettersøk på 
småvilt: 

    

Slepespor fjærkre 1 7 (7) 5(5) 2(2) 
 

Slepespor hårvilt 2 14(7x2) 10(5x2) 4(2x2) 
 

Apportering av 
ender i vann 

2 14(7x2) 10(5x2) 4(2x2) 

Førighet 2 14(7x2) 10(5x2) 4(2x2) 
 

Sum Koeffisient 13 92 68 28 
 

 
Det kreves godkjent i momentet skuddreaksjon i vann.   
 

10. REGLER FOR BRUK AV PEILEUTSTYR  
  

• GPS brukes i alle momenter 
• Poeng på støtingen skal ikke gis på grunnlag av peileutstyrets los indikator 

(Hunden skal høres).  
• Dommeren skal ved peiling under prøven være spesielt nøye ved bedømmelse av 

momentene jaktlyst, samarbeid/kontakt og lydighet. 

• Prøvearrangøren stiller med GPS  



 

 

11. UTDANNINGSREGLER FOR DOMMERE   
Egnede kandidater anmodes av Norsk Wachtelhund jaktkomite om å utdanne seg til 
dommer.   
Kandidaten må vise til kunnskap om bruk av wachtelhund til jakt i Norge, samt praktisk jakt 
med wachtelhund. Kandidaten må ha evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. 
Kandidaten må være medlem i en av NKKs medlemsklubber. 
  
Kravet for utdanning av dommere er i henhold til det kravet som er gitt av fra NKK til 
utdanning av norske jaktprøvedommere og er en forutsetning for at 
dommerutdanningen kan gjennomføres.  
  
Kravene er som følger:  

1. Kandidat må ha ført hund til godkjent prøve – Åkl eller tilsvarende  
2. Kandidaten må godkjennes av NWK styre.   
3. Gjennomføre 10 timers teorikurs i dommeretikk, med bestått eksamen (forlanges 

av NKK, arrangeres i regi av lokale klubber).  
4. Aspiranten gjennomfører 3 prøvearbeider under en dommer med evaluering og må 

få godkjent for å bli opptatt som elev.  
5. Eleven gjennomfører 3 selvstendige bedømminger der 2 hunder går til 

godkjent/premie på prøve. Bedømmingene skal godkjennes av prøvedommer.  
6. Dommers godkjennelse gis deretter.  

 
12. AUTORISERING, AVAUTORISERING OSV. AV DOMMERE 
 

12.1 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. 
 
12.2 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 i tråd 
med prosedyre for dette. 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. 

http://www.nkk.no/
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