VEILEDNING I BRUK AV NYTT KRITIKKSKJEMA
I 2014 ble det utarbeidet nytt kritikkskjema for blod og fersksporprøver. Disse skulle tas i bruk
for prøvesesongen 2016 etter vedtak i NKKs jakthundkomitè (NJK) når reviderte regler for blod
og fersksporprøver hadde trådd i kraft. Revideringen kom som følge av tilpasninger til ny
forskrift om ettersøkshund som var forventet å komme i slutten av 2015. For prøvesesongen
2015 ble det akseptert begge typer kritikkskjemaer, da forskjellen ikke ville påvirke fastsettelse
av poeng og premiegrad på prøvene.
Forskjellen på «nytt» og gammelt skjema, er at det er nå oppført ett nytt moment; Samarbeid
hund/fører. Dette momentet skal bedømmes etter de nye prøvereglene. I tillegg har det kommet
en rubrikk på de nye skjemaene til begrunnelse for tildeling av evt. HP ved blodsporprøve. Dette
feltet er obligatorisk og skal brukes. For tildeling av HP/premiering henvises det til regelverkets
pkt. 3.6. Premiering.
FELLES FOR UTFYLLING AV SKJEMAENE PÅ BLOD- OG FERSKSPOR
Det er hovedvekten av hvor en har krysset av ved bedømmelsen for de enkelte moment som
danner grunnlaget for helhetsinntrykket og derved poeng/premiefastsettelse. «Godt» har i det nye
skjemaet blitt borte, mens "Brukbart" fått benevnelsen «IKKE UTEN VERDI». For å oppnå
minimum 7 poeng på ferskspor eller minimum 2. premie på blodspor, kan ikke noe
momentprestasjon være dårligere enn «GODT» (gammelt skjema) eller MEGET GODT(nytt
skjema).
Dommeren skal også gi en kort beskrivelse av prøveforløpet i kommentarfeltet.

NYTT KRITIKKSKJEMA
Blodspor:
1. pr: hovedvekt/ helhetsinntrykk: Særdeles godt
2. pr: hovedvekt/ helhetsinntrykk: Meget godt
3. pr: hovedvekt/ helhetsinntrykk: Ikke uten verdi
0. pr: hovedvekt/helhetsinntrykk: Uten verdi
Ferskspor:
10-9 p: hovedvekt /helhetsinntrykk: Særdeles godt
8-7 p: hovedvekt/helhetsinntrykk: Meget godt
6-4 p: hovedvekt/helhetsinntrykk: Ikke uten verdi
3-0 p: hovedvekt/helhetsinntrykk: Uten verdi
Nytt regelverk:
Det henvises til gjeldende regler for blodspor og fersksporprøver, utgave revidert 01.01.16. –
31.12.16. spesielt pkt. 3, gjennomføring av blodsporprøve og pkt. 4, gjennomføring av
fersksporprøve, hvor det står bl.a. følgende:
Ved bedømmelsen av prøvene skal dommer vurderer følgende:
 Hundens:

o Vilje og evne til å ta sporet og følge dette
o Tempo og arbeidsmåte på sporet
o Vilje og evne til å arbeide ved tap av sporet
o Arbeidsmåte ved tap av sporet
o Interesse for annet vilt og tamdyr
 Samarbeid mellom hund og fører
 Helhetsinntrykk
Diskvalifiserende feil er:
 Manglende vilje og evne til å ta opp og følge sporet
 Hissig og/eller vimsete arbeid
 Halsing, høylytt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører
 Manglende vilje og evne til å utrede tap
 Uakseptabelt høyt tempo
 Hund som fører ikke har kontroll over
 Førerens manglende forståelse av hundens arbeid
 Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går
Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert.

DØMMING AV GODKJENNINGSPRØVE FOR ETTERSØKSEKVIPASJER PÅ
VEGNE AV NJFF ELLER ANDRE AKTØRER GODKJENT AV
MILJØDIREKTORATET.
Miljødirektoratet fastsatte ny endringsforskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med
kommentarer, instrukser og avtaler gjeldende fra 1.4.2016. Alle prøver som dømmes som
godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer må dømmes ihht. disse regler. Merk at
godkjenningsprøver i.h.h.t instruks pt. er tilsvarende NKKs blod- og ferskspor prøver. I
forskriften er det er vedtatt ny instruks, vedlegg A3 som omhandler dette. Vi vil spesielt bemerke
at det nå kun er ettersøksdommere som kan dømme godkjenningsprøver.
Ettersøksdommer skal bedømme de samme vurderingsmomenter som gjelder for
konkurransereglene (Se over). Det skal derimot ikke gis poeng/premiegrad i bedømmelsen, men
alle momentene skal dømmes med godkjent/ikke godkjent. Alle vurderingsmomenter må få
minst «MEGET GODT» på alle momenter dersom prøven skal godkjennes. Bestemmelsene om
diskvalifiserende feil gjelder også ved disse prøvene, og gjelder begge godkjenningsprøvene
(blod- og ferskspor).
De nye kritikkskjemaene skal brukes også for disse prøvene og det er kun rubrikkene godkjent
/ikke godkjent som da skal benyttes.
Det er for øvrig viktig at alle ettersøksdommerne setter seg godt inn i den nye Instruksen A3
fastsatt av Miljødirektoratet 11.3.2016 med virkning 1.4.2016.
Instruksen finnes på: http//www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M520.pdf

