
Revisjon av jaktprøveregelverket for stående fuglehunder. 
 
 
I det etterfølgende er alle forslag som er kommet inn fra medlems-
klubbene i FKF i forbindelse med revisjon av jaktprøveregelverket listet 
opp.  
 
For å få noenlunde oversikt er forslagsnummer og begrunnelse fra 
forslagstiller merket med blå farge, Endringer, strykninger og tillegg er 
satt inn i eksisterende tekst med rød farge. Tall i grønn tekstboks 
markerer hvor i teksten de forskjellig forslag går inn.  
 
Forslag nr 42,43,50 fra NVK var ikke kommet til rett adressat og ble 
derfor ikke med da forslagene blir sendt medlemsklubbene på høring. 
Disse forslagene ble ettersendt, men et fåtall klubber ga tilbakemelding 
på dette. 
 
Forslag nr 47 og 49 ble heller ikke sendt på høring da disse kom inn 
januar 2018. 
 
Det er laget en skjematisk oversikt over forslagene som ligger som 
vedlegg. Dette viser hvilke punkt i regelverket som er berørt, kort om hva 
som ønskes endret, forslagstiller, antall tilbakemeldinger fra 
medlemsklubber og prosentvis enighet om forslaget. 
 
 
19 mars 2018 
 
For dommerutvalget i FKF 
 
Nils B Skaar 
Odd Harald Sørbøen 
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1. FELLESBESTEMMELSER. 

1.1. ARRANGEMENT. 
 

1.1.1. Generelt. 
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub (NKK), klubb/forbund som er medlem av NKK 
eller tilsluttet forbund som er medlem av NKK, klubb/forbund som har samarbeidsavtale med 
NKK eller sammenslutninger av disse.  
Raseklubber kan søke om å holde lukket prøve for den rase/de raser som klubben har 
raseansvar for. For lukkende prøver er kun resultater fra kvalitetsklassene 
registreringsberettigede i FCI. Det opprettes lokale samordningsutvalg som utarbeider 
forslag til terminlister for oversendelse til Fuglehundklubbenes Forbund (FKF).  
 

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. FKF koordinerer søknadene og fastsetter terminlista. Terminlista 
godkjennes av Hovedstyret i NKK eller den Hovedstyret har bemyndiget og offentliggjøres på 
www.nkk.no.  
 

1.1.3. Prøvedokumenter.  
 

Forslag nr 1 – Fremmet av dommerutvalget i FKF (FKF DU). Endring av tekst slik at den 

stemmer med dagens praksis. Setningen om oppnevnelse av NKK representant endres og 
flyttes til punkt 1.1.4 
 

Forslag nr 2 – Fremmet av dommerutvalget i FKF. Innskjerping av krav til dommere i 

NM. Begrunnelse: Et NM krever inngående kjennskap til detaljer i regelverk og gode 
kunnskaper om norske forhold. 
 
Prøvedokumenter hentes fra NKKs internettsider.  

1 Senest 14 dager før prøven avholdes skal arrangøren sende inn forslag til NKK om hvem 

som kan oppnevnes som NKK-representant og NKK-vararepresentant. 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.  

 

     FORMÅL: Prøvens hovedformål er å: 
 

▪Avprøve og kartlegge hundens bruksegenskaper. 
▪Tjene avlsarbeidet. 
▪Høyne jaktkulturen og jaktens anseelse. 
▪Bedre jakthunddressuren. 

 
Prøvene skal så vidt mulig legges opp som sportslig utøvet, praktisk jakt.       

 

http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/
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2 Det bør ikke benyttes utenlandske dommere ved NM arrangement. 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 forbundenes ønsker. Oppgjør for aktivitetsavgift skjer etter 
gjeldende rutiner. 
 
Prøvemappen blir returnert fra NKK hvis: 
- Dommerens underskrift mangler på partilisten. 
- Hundenes registreringsnummer ikke er oppgitt eller er feil. 
Partiliste og kritikkskjema må inneholde korrekte opplysninger. Dersom det blir endringer i 
partiet må partiliste og kritikkskjema korrigeres. 

 
Kritikkene og et eksemplar av resultatlistene sendes direkte til de respektive 
raseklubber/forbund som oppbevarer skjemaene i minst et år. 
 
Kommentar: Innen samme 4 ukers frist skal det sendes oversikt over fuglebestand, 
statistikk over deltakere og premierte til FKF. Det skal også gis opplysninger om antall 
deltakere første dag i VK. Det må meldes fra dersom prøven er avlyst. 
 

 
 

1.1.4. Ledelse av prøven. 
 

Forslag nr 3 – Fremmet av dommerutvalget i FKF. Opprydding og forenkling av tekst 

slik: 
 

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. 3Arrangøren oppnevner også NKKs representant og vararepresentant 

som må være dommer autorisert av NKK. Prøvens leder og NKKs representant / 
vararepresentant kan ikke være samme person. NKKs representant skal være tilstede alle 
prøvedager. 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.  
 

3 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. 
Unntaket kan gjøres på skogsfuglprøver og apportprøver, hvor dommer kan delta på et parti 
og dømme et annet parti samme dag. På skogsfuglprøver kan dommeren da dømme inntil 
tre hunder.  
 

3 Erstattes med: 

Dommer eller dommerkandidat kan ikke bedømme hund som eies av husstandens 
medlemmer eller føre hund til bedømmelse den dagen de fungerer som dommere. På 
skogsfuglprøver og apportprøve kan dommer delta på et parti og dømme et annet parti 
samme dag 
 

Forslag nr  1 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for 

Forslag nr  2 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for 
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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. Hundefører 
skal under prøven følge prøveleder og dommers anvisninger. Prøveleder og NKKs 
representant kan etter egen vurdering delta på prøven. Hund eid av dommer kan starte med 
annen fører samme dag dommer dømmer, dog ikke på det parti man selv dømmer.  
 
Kommentar: Med ”husholdets eie” menes: Med samme adresse /medlemmer av samme 
husstand.  

 
 

1.1.5. Overtegning. 
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen fristen. 
NM arrangement: Se pkt 5.6.2 og 5.7.2. 
 

Forslag nr 4 – Fremmet av VFK. Begrunnelse: VFK ønskjer at hunder som allerede 

har oppnådd 1.pr i UK og AK må finne seg i å stå på venteliste ved overtegning på prøven. I 
UK er det kun 2x1UK som er tellende til jch. Med dette kan en unngå at flere uten 1.pr i 
UK/AK blir stående på venteliste, mens andre som allerede har 1.pr opptar plassene etter 
trekning av start. Kommentar fra forslagstiller: Det vil alltid være vanskelig å ha dette under 
full kontroll, siden Dog Web ikke alltid er oppdatert med siste premier etc. Men en vil kunne 
prioritere der det klart kommer frem at en hund har gjentatte 1.pr i den klassen den stiller i. 
Dessverre opplever vi flere ganger at hunder som har både 3-5 premier og kanskje mer 
innenfor klassen stiller til start der andre står på venteliste 

 
1.1.5 Overtegning Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er 

påmeldt innen fristen. NM arrangement: Se pkt 5.6.2 og 5.7.2. 4 Hunder som ikke har 1.pr i 

UK eller AK kan bli prioritert ved venteliste. 
 

 
 

Forslag nr 5 – Fremmet av Agder FK.  

 

1.1.5. Overtegning. 
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen fristen. 
 

Endres til: 5 Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er påmeldt 

innen fristen, Arrangøren kan, etter eget skjønn, sikre dommere, arrangører eller grunneiere 
start på prøven før loddtrekning i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre prøven. 

 
 

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 på grunn av 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 

Forslag nr  3 /  fremmet av FKF DU Resultat høring:  95% for, 5% mot 

Forslag nr  4 /  fremmet av VFK Resultat høring 32% for, 68% mot. 

Forslag nr  5 /  fremmet av Agder FHK Resultat høring 84% for, 16% mot 
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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 kapittel 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.  
 
Kommentar: NKK sender faktura på aktivitetsavgift.  

1.2. DELTAKELSE 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 utelukkelsen varer. 
Alle hunder må være ID-merket for å delta på terminfestede arrangementer. 
Det er forbudt å starte med hund av kuperingsrasene som har fått øre og / eller hale kupert. 
Hunder av disse rasene som har fått hale amputert 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 (Nordisk Kennelunion) liste over raser med naturlig 
stumphale. 
 
Kommentar: Breton kan være født med naturlig stumphale eller uten hale og kan følgelig 
starte uten startbevis fra NKK. 
 

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. 
 

Forslag nr 6– Fremmet av styret i FKF. Begrunnelse: Nytt punkt. Vi mener dette bør 

være med for å bevisstgjøre deltakere/fører på at de må være fysisk skikket for alle forhold i 
fjellet. Når det eventuelt kommer i JPR må alle signere i elektronisk påmelding at de har lest 
NKKs lover og regler. 

 
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 og prøveleder til å delta se pkt 1.1.4. 

• En fører kan ikke starte med mer enn 5 hunder på samme parti. Arrangøren kan 
redusere antallet hvis det er nødvendig.  

http://www.nkk.no/
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• Fører som starter med 3 hunder eller flere på samme parti skal ha med hjelper til å 
ta hånd om de hunder som ikke er i slipp. Hjelper skal ikke selv føre hund på 
partiet.  

• Etter at prøvingen av en hund er begynt kan den ikke bytte fører eller trekkes fra 
videre prøving uten samtykke fra dommer, dog kan fører byttes hvis prøven går 
over flere dager. Hunder med samme fører skal ikke prøves sammen uten at 
dommer finner dette nødvendig av hensyn til prøvens avvikling.  

• 6  Deltagelse skjer på eget ansvar, fører må være fysisk skikket og skal medbringe 

nødvendig utstyr tilpasset årstid, terreng, vær og føre. 
 
 

 
 Begrunnelse:  6 Se nederste linje for avhuking 

 
 
 

1.2.4. Påmelding og påmeldingsavgift. 
 

Forslag nr 7– Fremmet av dommerutvalget i FKF. Fjerne kommentaren da rutiner 

for påmelding går fram av retningslinjer fra NKK og FKF 

 
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 fra NKK/FKF.  
For hunder som meldes på i VK (vinnerklasse) gis opplysninger om når hunden siste gang 
oppnådde 1. AK eller VK-premie  
 
 7 Kommentar: Påmelding skjer ved betaling via nettbank. Det skal oppgis klasse, ønsket 

dag for deltakelse, fører hvis dette er annet enn eier og dato for siste oppnådde 
kvalifiseringskrav for deltakelse i VK (når i prøveåret eller de to foregående år). Dato og sted 
angis. Det er også nyttig å få oppgitt telefonnummer til eier/fører og gjerne e-postadresse.  

Forslag nr  6 /  fremmet av FKF styret Resultat høring 100% for 
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1.2.5. Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift.  
Påmeldingsavgiften (fratrukket 25% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis: 

▪ Påmeldingen ikke godtas. 
▪ Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører, som foreligger senest 12 

timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema. 
▪ Deltaker på venteliste 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 deltaker refunderes ikke påmeldingsavgiften, se punkt 1.4.1. 
Eieren og den som disponerer hunden er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder.  NKK, 
arrangør, dommer, NKK representanten eller andre som medvirker ved arrangementet har 
ikke ansvar for tap eller skade ut over tilbakebetaling av startkontingenten.  
 
Kommentar:  

• Påmeldingsavgift tilbakebetales ikke når prøven avlyses eller avbrytes av prøvens 
ledelse eller dommer fordi forholdene vurderes slik at det er uforsvarlig å gjennomføre 
prøven. 

•  Påmeldingsavgiften refunderes for deltaker som skriftlig trekker seg fra ventelisten 
senest en uke før prøven starter.  

• Egenerklæringsskjema for løpske tisper finnes på FKFs nettsider ( www.f-k-f.org). 
Dette må foreligge hos arrangør senest 12 timer før opprop. 

 
 

1.2.6. Avvisning av hund.  
 

Forslag nr 8– Fremmet av Tromsø HFK og Tromsø HK. Begrunnelse og 

gjennomføring: Adgang til å stille tisper med løpetid i egne tispepartier, i klassene AK og UK. 

Det har kommet forslag om at prøvearrangører har ett eget tispeparti på jaktprøver, hvor 
tisper med løpetid får stille. Forslaget mitt er at tisper med løpetid må kunne stille på prøve. 
Slik det er i dag, så kan ei løpetid på et ugunstig tidspunkt, spolere det meste av en 
prøvesesong. Slik jeg har fått det forklart, så skal partiene trekkes. Og nå gjøres det ved at 
alle hundene som er påmeldt, registreres. Og så trekkes partiene og dommere helt tilfeldig 
av et dataprogram. Mitt forslag er følgende. Først trekkes det et rent tispeparti. Like tilfeldig 
som de andre, men det er kun de påmeldte tispene i UK og AK som er med på denne 
trekningen. Så trekkes resten av partiene. Om en tispe som er trukket ut i et av de øvrige 
partiene har/får løpetid. Så trekkes det ut en tispe fra «tispepartiet» og tispa med løpetid tar 
denne hunden sin plass i det rene tispepartiet. På denne måten slipper eiere av tisper å gå 
glipp av mange prøver. Og det uten at de forstyrrer hannene som deltar på prøven. Og alt 
som skal til for å gjøre dette. Er å endre programmet som trekker. Slik at det trekker første 
parti kun blant tispene. Jeg har hørt at dere ikke registrerer kjønn på de påmeldte hundene. 
Så det må jo i så fall gjøres. Men det må jo være en overkommelig oppgave. Det kan jo 
selvsagt være noen prøver, der det er så få deltakere. At dette ikke lar seg gjøre. 
Men på de fleste prøvene kan ikke jeg forstå at ikke dette skulle kunne gjennomføres uten 
problemer. Siden jeg er ny i dette, så var jeg usikker på om dette forslaget kunne 
gjennomføres. Jeg har diskutert det med noen av de mest erfarne prøvedeltakerne jeg 
kjenner. Og de har sagt at de ikke har tenkt på det, fordi det alltid har vært sånn. Men at 
dette bør kunne gjøres. 
 

Forslag nr  7 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100 % for 
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Saken ble diskutert på dommermøtet, og flere synspunkter kom frem: 

- I utgangspunktet var møtet enige i at det burde være mulig. Det ble vist til Danmark 

hvor det praktiseres i dag. 

Det forutsetter at prøvearrangøren har avstand mellom prøveterrengene, slik at ikke 
hannhunder forlater sitt parti. Om regelen innføres, bør det være opp til arrangørklubben å 
avgjøre om det opprettes et rent tispeparti. 

 
Påviselig syke/skadde hunder, aggressive hunder eller hunder det er gitt feilaktige 

opplysninger om i påmeldingen skal avvises. 8  Løpske tisper avvises.  

 
 

1.2.7. Utestengelse av hund. 
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer ulempelig, for eksempel 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.  
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 hendelser 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.  
UK og AK kan dømmes av enten en eller to dommere. I VK skal det benyttes to dommere. 
Settedommer kan bare dømme UK / AK sammen med autorisert dommer. 
Samme dommer kan dømme flere VK-dager på samme prøve. FKF oppnevner dommere til 
Norsk Derby, Norgesmesterskap individuelt og lag.  
 
Kommentar 

• Medlemsnummer i NKK er det samme som dommernummer. Alle dommere 
oppfordres til å bruke dette nummeret ved signering av kritikker. Dette gjelder alle 
prøvekategorier. På den måten blir det enklere å finne frem til den dommeren som 
har dømt. 

• Dommerkandidater som skal ha godkjent sine arbeider skal gå som settedommere i 
kvalitetsklassene og som elever i vinnerklasse. Som settedommer går vedkommende 
som fullverdig dommer, dog er det den autoriserte dommeren som tar den endelige 
avgjørelsen. Settedommer skal ikke undertegne partilisten eller kritikkskjema. Som 
dommerelev i VK går dommerkandidaten ved siden av dommerparet, og elevens 
observasjoner og synspunkt skal ikke tas med i bedømmingen. Evaluering og 

Forslag nr  8 /  fremmet av Tromsø FHK og 
HK 

Resultat høring 11% for, 89% mot 
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opplæring er viktige momenter overfor dommerkandidater som tar elev- og 
settedommerarbeid. 

• I UK og AK kan arrangøren benytte en eller to dommere. Ved behov kan det i 
kvalitetsklassene oppnevnes settedommere som dømmer sammen med en autorisert 
dommer. I VK skal det benyttes to dommere. Når VK arrangeres over flere dager 
anbefales det at det benyttes forskjellige dommere de ulike dagene. 

 
 

1.3.1. Oppnevnelse av dommere. 
 

Forslag nr 9. Fremmet av dommerutvalget i FKF. Punktet endres slik at dispensasjon 

for dommerkandidat som har bestått Kongsvoll 1 kan gå som dommer i VK kommer inn i 
regelverket. Nytt punkt under kommentar beskriver detaljene i dette forslaget. Kommentaren 
tas inn i regelverket 

 
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så snart prøven er terminfestet. Det skal kun 
benyttes dommere med autorisasjon for prøvetypen.  
UK og AK kan dømmes av enten en eller to dommere. I VK skal det benyttes to dommere. 
Settedommer kan bare dømme UK / AK sammen med autorisert dommer. 

 9 Dommerkandidat som har bestått Kongsvold 1, kan gå som settedommer i VK kvalifisering 

fram til autorisasjonsprøven året etter. Gjelder ikke under NM og Norsk Derby. 
Samme dommer kan dømme flere VK-dager på samme prøve. FKF oppnevner dommere til  

10  semifinale og finale i Norsk Derby, Norgesmesterskap individuelt og lag.  

 

9 Kommentar settes inn under pkt 1.3.1 

• Medlemsnummer i NKK er det samme som dommernummer. Partilisten underskrives 

og påføres dommernummer. 10 Kritikkskjema underskrives med maskinsignatur eller 

signering. Alle dommere oppfordres til å bruke dette nummeret ved signering av 
kritikker. Dette gjelder alle prøvekategorier. På den måten blir det enklere å finne frem 
til den dommeren som har dømt. 

• Dommerkandidater som skal ha godkjent sine arbeider skal gå som settedommere i 

kvalitetsklassene 9 og som elever/settedommer i vinnerklasse. Som settedommer går 

vedkommende som fullverdig dommer, dog er det den autoriserte dommeren som tar 
den endelige avgjørelsen. Settedommer skal ikke undertegne partilisten eller 
kritikkskjema. Som dommerelev i VK går dommerkandidaten ved siden av 
dommerparet, og elevens observasjoner og synspunkt skal ikke tas med i 
bedømmingen. Evaluering og opplæring er viktige momenter overfor 
dommerkandidater som tar elev- og settedommerarbeid. 

• 9 Dommerkanadidater som ikke består autorisasjonsprøven kan gå som 

settedommer i VK med begrensninger som beskrevet over fram til 
autorisasjonsprøven året etter. Dommerkandidatene kan bare gå som settedommere 
med dommere som for hvert enkelt kandidatarbeid er godkjent av det lokale 
dommerutvalg, se skjema ”Gjennomføring av kandidatarbeider under 
dommerutdanning i regi av Fuglehundklubbenes Forbund”. 

• I UK og AK kan arrangøren benytte en eller to dommere. Ved behov kan det i 
kvalitetsklassene oppnevnes settedommere som dømmer sammen med en autorisert 
dommer. I VK skal det benyttes to dommere. Når VK arrangeres over flere dager 
anbefales det at det benyttes forskjellige dommere de ulike dagene. 

 

Forslag nr 10. Fremmet av dommerutvalget i FKF. Gjelder punkt 1.3.1: Endring av 

tekst 

Forslag nr  9 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 84% for, 16% mot 
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FKF oppnevner dommere til semifinale og finale i Norsk Derby, Norgesmesterskap 
individuelt og lag. Under kommentar endres/fjernes praksisen med dommernummer  

 

1.3.2. Dommerfordeling, terrengfordeling og startrekkefølge.  
Prøveledelsen fordeler dommere og terreng på de forskjellige klasser og partier. Videre 
avgjør ledelsen i hvilken rekkefølge hundene skal prøves første gang. I konkurranseløp 
foretas loddtrekning. Fører med flere hunder i samme klasse (jfr. pkt.1.2.3 førere) får disse 
plassert på samme parti. Skulle den fastsatte rekkefølgen by på praktiske problemer kan 
dommer forandre rekkefølgen. Ved oppslag gis i god tid meddelelse om dommerfordeling, 
terrengfordeling, startrekkefølge samt tid og sted for opprop og start. 
 
Kommentar: Ved oppsett av 2. runde i VK skal det tas utgangspunkt i den trukne 
startrekkefølgen fra 1. runde. Hund nr.1 går mot hund nr. 3, hund nr.2 mot hund nr.4 osv slik 
at hundene, såfremt det lar seg praktisk løse, ikke får slipp mot samme hund som i 1.runde 
 

1.3.3. Dommeroppgaver. 
 

Forslag nr 11– Fremmet av NESK. Begrunnelse: Dommere og sponsorer 

Det ble på den siste dommerkonferansen slått fast følgende når det gjelder etiske 
retningslinjer for dommere: Vedtak: I den kommende revisjonen av jaktprøveregelverket bør 
følgende tekst komme inn: Dommer skal framstå nøytral også når det gjelder klær og utstyr. 
NESK støtter FKF DU i at dette punktet inkluderes i regelrevisjonen 

 
- 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.  

 11 - Dommer skal framstå nøytral også når det gjelder klær og utstyr den dagen man 

dømmer. 

 

Forslag nr 12– Fremmet av dommerutvalget i FKF. Endre kommentaren til pkt 1.3.3 

slik at den stemmer med dagens praksis. Et punkt er overflødig og kan fjernes. 
Kommentaren tas inn i regelverket 
 

12 Kommentar: Dommeren skal:  

• Før prøven starter gi det samlede prøveparti en orientering med praktiske 
opplysninger om prøvens avvikling, herunder informere om ansvaret ved våpenbruk 
og de forsiktighetsregler som må iakttas. 

• Under prøven bedømme og beskrive hundens prestasjoner på FKF`s kritikkskjema 
(gjeldende utgave). Av kritikken skal fremgå begrunnet avgjørelse for hver hund.  

• Etter slipp orientere deltakerne om hundens prestasjoner (åpen bedømmelse).  

• For at avviklingen av prøvepartiet skal gli raskt og greit unna er det god praksis og 
orientere om hvem som skal ut i de to-tre kommende slippene slik at disse kan holde 
seg klare så snart koblingsordre er gitt for det foregående paret. 

• I VK endres til  I konkurranseklasser skal hundene rangeres fortløpende 

• Snarest etter at en hund er ferdig prøvet, begrunne dette og levere undertegnet kopi 
av kritikkeksemplar til fører hvor dommerens navn framkommer. 

Forslag nr  10 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for 

Forslag nr  11 /  fremmet av NESK Resultat høring 79% for, 21% mot 



Dommerhåndboka 2019 Side 12 
 

• Snarest etter at partiet er ferdig bedømt levere dommerboken til prøveledelsen. 
Dommerboken skal inneholde premieliste og kritikkskjema for alle hunder. 
Kritikkskjemaene skal være godt lesbare med fullstendige kritikker og tallkarakterer. 
Partiliste og kritikkskjema skal påføres dommernummer og undertegnes av 
dommer(e). 

 
 

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.  
Deltaker 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 disiplinære 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. NKK 
representanten omtaler brudd på jaktprøveregelverket i sin rapport til NKK som eventuelt 
fastsetter en reaksjon. 
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. Denne avgjørelsen kan påklages til Norsk Kennel Klub innen 1 uke 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. 

2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT.   
 

Forslag nr 13 – Fremmet av dommerutvalget i FKF. En del av punkt 2.7 fjernes da 

dette er uaktuelt. Ved store prøver skal forholdene legges til rette slik at NKK representanten 
får nok tid til å gjennomgå kritikkene før prøven avsluttes. 
  
2.1. NKKs representant og varamann oppnevnes av NKK etter forslag fra arrangør. 
 
2.2. Det skal benyttes autoriserte dommere. Representanten er prøvens høyeste myndighet 
hva angår fortolkning av regler. 

Forslag nr  12 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for. 
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2.3. Representanten må være tilstede alle prøvedager. NKKs representant kan etter egen 
vurdering delta på prøven og/eller dømme hvis det er behov for dette. 
 
2.4. Om disiplinære forhold oppstår tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og 
saken forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes skal saken rapporteres til NKK. Rapport 
som behandles av NKK-representanten skal sendes NKK første virkedag etter jaktprøven 
slik at NKK eventuelt kan iverksette midlertidige forføyninger. 
 
2.5. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve og 
spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis 
dette 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. 
 
2.6. NKKs representant skal 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. 
 
2.7. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gå gjennom 

prøvens dokumenter. 13 Hvis prøven er så stor at dette ikke er mulig sender prøveleder 

dokumentene til NKKs representant så snart som mulig. NKKs representant sender til slutt 
prøven til NKK med sin innstilling. 
 
2.8. Hvis det fungerer dommerkandidater ved prøven skal NKKs representant overvære og 
delta i behandlingen av disse arbeider sammen med de aktuelle dommere. 
 
2.9. NKKs representant og prøvens leder kan gå med dommerkandidat. 

 

 
PKT 3. REGLER FOR HØYFJELLS- OG LAVLANDSPRØVER. 
 

Forslag nr 14. Fremmet av FKF DU: Forenkling og tydeliggjøring av tekst. 

 

14 Dette fjernes: Hundene prøves parvis på høyfjells- og lavlandsprøver, samt ved 

feltarbeid på kombinerte prøver. Ved de øvrige disipliner under kombinerte prøver og på 
skogsfuglprøver prøves hundene enkeltvis. Dommerne bestemmer hvor lenge hundene skal 
prøves av gangen, hvor ofte og bortsett fra første gang mot hvilken makker. På blandede 
partier skal AK- og UK-hunder ikke gå i samme slipp. Prøvene skal så vidt mulig legges opp 
som sportslig utøvet, praktisk jakt.  
 

14 Erstattes med denne teksten: Prøvene skal så vidt mulig legges opp som sportslig 

utøvet, praktisk jakt. Hundene slippes parvis.  Dommer avgjør slipptid og antall slipp den 
enkelte hunden skal ha i løpet av jaktprøvedagen. Bortsett fra for første slipp er det dommer 
som avgjør hvilken makker hunden skal ha.  
For å stille på høstprøve kreves at hunden har gyldig sauerenhetsbevis. Rett til å utstede 
sauerenhetsbevis har instruktør godkjent av FKF eller NJFF. Nordiske sauerenhetsbevis 
godkjennes også. FKF kan dispensere fra kravet om sauerenhetsbevis når arrangør kan 
dokumentere at prøven går i områder hvor klauvdyr ikke beiter. Papirer på hunden fremvises 
på forespørsel fra arrangøren. Dette gjelder registreringspapirer fra NKK og 
vaksinasjonsattest. 

Forslag nr  13 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 95% for, 5% mot 
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14 Punktene under kommentar tas inn i pkt 3. 

 
Kommentar:  

• Bruk av tekniske hjelpemidler under prøven er forbudt. Under slipp er 
markeringsdekken eller markeringshalsbånd tillatt. Halsbånd skal fjernes av hensyn til 
hundens sikkerhet. 

• Hunder bør få slipptid så lenge de går for sin premie og det praktisk ligger til rette for 
det. Dette uavhengig av hvilken premiegrad søkskvalitetene tilsvarer.  

• Det skal ikke tas hensyn til annet enn hundenes prestasjoner under bedømmelsen. 
 

 

3.1. KLASSEINNDELING. 3 endringsforslag til dette punktet. 
 

Forslag nr 15. Fremmet av FKF DU. En unødvendig setning strykes og presisering 

av antall partier i VK.  Begrunnelse: Konkurransen i VK skal være reell og mest mulig lik 
de forskjellige prøvene i mellom. En premie i VK skal være en kvalitetsbetegnelse. Å sette 
opp 3 små partier i stedet for 2 større gir en prosentvis mye større sjanse for premie. Dette er 
ikke riktig overfor andre prøver som ikke kan dele opp i mindre partier. 
 
Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder som på prøvedagen er eldre enn 9 måneder 
og yngre enn 24 måneder. 
Åpen klasse (AK): Klassen omfatter hunder som er eldre enn 24 måneder. 

UK og AK: Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 14 hunder. 15 Under 

ekstremt vanskelige værforhold bør partienes størrelse vurderes og eventuelt begrenses. 
Om særbestemmelser for skogsfuglprøver se pkt 4.1. 
Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har 
fått 1. premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være eldre enn 24 måneder. FKF kan 
fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK arrangement.  
VK: Betingelsen for å arrangere VK konkurranser er at det deltar minst 10 hunder. Når 
antallet startende hunder er 20 eller færre, skal konkurransen avvikles på en dag. Ved 
mellom 21 og 60 startende hunder skal konkurransen gå over 2 dager. Ved flere enn 60 
startende hunder første dag skal konkurransen gå over 3 dager. 15 Antall partier skal være 

det lavest mulige. Dersom VK avvikles over flere dager, er det ikke krav til at det skal være 
minimum 10 hunder som deltar i finale / semifinale. Her anses minimumskriteriene til antall 
hunder å være oppfylt og det er da kun de hunder som holder nødvendig klassenivå som 
deltar i finale / semifinale. Vinnerklassens forskjellige prøvedager benevnes slik:  

 1. dag: VK 
 2. dag: VK semifinale / VK finale. 
 3. dag: VK finale 

 
 

Forslag nr 16. Fremmet av Vestfold FK. Tilleggskrav for deltagelse i VK.  

 
Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har 
fått 1. premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være eldre enn 24 måneder. FKF kan 

fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK arrangement, 16 etter 2/3 vedtak på 

Fuglehundtinget. Hunden må være eldre enn………… 
 

Forslag nr  14 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 95% for, 5% mot 

Forslag nr  15 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 90% for, 10% mot 
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Forslag nr 17. Fremmet av Hallingdal Fuglehundklubb. 1AK skog kvalifiserer ikke 

til VK. Begrunnelse: Skogsfuglprøve har et eget regelverk og er en annen prøveform 
enn høyfjells/lavlandsprøver og bør derfor ikke kvalifisere til deltakelse i vinnerklasse. 
 
Vinnerklasse (VK) Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått 

1. premie AK 17 på høyfjell eller lavland eller er premiert i VK. Hunden må være eldre enn 24 

måneder. FKF kan fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK - arrangement.  

 

3.2. GJENNOMFØRING AV PRØVEN. 
 

Forslag nr 18. Fremmet av FKF DU. Justering av tekst  

 
Det dømmes etter kvalitetsprinsippet i unghundklasse og åpen klasse og etter 
konkurranseprinsippet i vinnerklasse. Ved kvalitetsbedømmelse vurderes hundens 
prestasjoner i forhold til en tenkt idealprestasjon. Ved konkurransebedømmelse vurderes 
hundenes prestasjoner i forhold til hverandre. Bedømmelsen skjer etter dommerens skjønn 
basert på prøvereglene. Det skal først og fremst legges vekt på hundens evne til raskt og 
sikkert å finne fugl og bringe den for skudd, dernest at hunden hurtig og korrekt apporterer 
utlagt, felt eller skadeskutt vilt i de klasser der dette er et krav. Hund som halser vedvarende 

skal avsluttes. Hund må ikke sjenere makker.  18 ved å henge på. Dommernes vurderinger 

og avgjørelser er endelige, forutsatt at prøvereglene er fulgt. 

 
Kommentar: 
Det er viktig at dommeren foretar en helhetsvurdering av hunden, og ikke blir for opptatt av 
detaljer. Dommeren skal prioritere det positive hos hunden og ikke lete etter feil. En mangel 
skal vurderes opp mot hundens positive egenskaper, alle hunder har sine små eller store 
mangler. Dommeren skal vektlegge hundens jaktrelevante egenskaper og bedømme og 
favorisere hundene ut fra hva som er hensiktsmessig på jakt. Viltfinnerevne, jaktlyst, 
fuglebehandling og samarbeid, skal vektlegges mer enn søk og dressurdetaljer. En hund 
som gjør en tabbe i fuglebehandling skal ikke automatisk avsluttes. Hundens minus må 
vurderes opp mot summen av de positive inntrykk den har gitt i løpet av prøvedagen og den 
betydning feilen har under jakt. En hund som ødelegger en jaktsituasjon skal avsluttes (ikke 
UK), mens en hund som forringer en jaktsituasjon får en minus. 
Hund som er i antrekk og som på kommando fra fører stopper opp skal ikke ha situasjonen 
godkjent som en stand. Hunden må etter en slik stopp bevege seg og feste selvstendig stand 
for å få godkjent fuglesituasjonen. Dommer må i et slikt tilfelle vurdere kvaliteten av måten 
hunden finner fugl på, og ta dette med i vurderingen av hunden.  
 
Anbefalt gjennomføring av innkalling/kopling i VK. Når det er to minutter igjen av slipptida, 
bør førerne få beskjed om dette. Når slipptida er over, skal det være aktiv innkalling. 
Forutsatt at hundene er lydige og kommer rett inn til fører, teller alt som skjer inntil siste hund 
er koblet. Er en hund borte, gis det rimelig tid til å finne hunden. Finnes den i stand, teller 
dette. Finnes den ikke før det gis koblingsordre, kan hunden tas med videre om den finnes i 
stand i det som dommer anser som anvist terreng for hunden. Dersom den ikke finnes i 
stand, bør den avsluttes. Dette må imidlertid vurderes opp mot hva hunden presterte før den 

Forslag nr  16 /  fremmet av Vestfold FHK Resultat høring 47% for, 53% mot 

Forslag nr  17 /  fremmet av HFK Resultat høring 35% for, 65% mot 

Forslag nr  18 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 95% for, 5% mot 
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forsvant. Før neste slipp starter, bør dommerne redegjøre for hva de vil gjøre med hunden 
som er borte, avhengig av om hunden finnes i stand eller søk. 
 
Spesielt for lavlandsprøver.  
Reviering: Hunden skal reviere anvist terreng slik at alle typer biotop i det anviste terrenget 
avsøkes. 
Presisjon: Forutsatt at situasjonen er jaktbar, og at hunden har kontakt med fuglen godtas 
det at hunden ikke er like presis i retning og lengde ved fuglearbeid på fasan som på 
rapphøns. 
Fugl: Fugl som letter i flere omganger innen samme område innen rimelig tid er ikke 
nødvendigvis mer enn en (1) sjanse på fugl. Dette på grunn av artenes (fasanens) spesielle 
oppførsel sammenlignet med fugl på høyfjell og skog. 

 
 
3.2 1. Skyting. 3 forslag til dette punktet. 
 

Forslag nr 19. Fremmet av FKF DU. Begrunnelse Forenkling av ordlyd, kommentar tas 

inn i regelverket. 
 

På prøver uten felling av fugl benyttes 9 mm startrevolver 19 og fører skyter vanligvis over 

sin hund. Arrangør er ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall revolvere og ammunisjon. På 
skogsfuglprøver og i vinnerklasser med CACIT-status på høyfjell-høst hvor felling 
gjennomføres benyttes hagle På prøver med felling benyttes hagle av arrangøren oppnevnte 
skyttere. Under NM-høyfjell og NM lag høyfjell oppnevner FKF skyttere i samarbeid med 
teknisk arrangør. For øvrig skal det bare nyttes løsammunisjon. Ved bruk av skarp 
ammunisjon skal en spesielt oppnevnt skytter forestå skytingen (unntak for skogsfuglprøve, 
jfr. pkt. 4.1.3.). Alle våpen skal behandles som skarpe og bare lades etter beskjed fra 
dommer. Skyteulykker må for enhver pris unngås 
 

19 Kommentar tas inn 

Hvis skytter ikke når fram til hunden, men fører er ved hunden slik at situasjonen etter 
dommerens skjønn vil være jaktbar for fører, kan det likevel avfyres skudd på dommerens 
kommando.  
Det er ikke nødvendig å skyte flere ganger over samme hund i UK og AK enn det som 
dommer finner nødvendig for å avklare hundens reaksjon på skudd. Spesielt gjelder dette i 
UK. I vinnerklasse skal det imidlertid skytes for å få et komplett fuglearbeid. Det er førers 
ansvar at avstand til fugl når det blir skutt er slik at den kan felles. 

 

Forslag nr 20. Fremmet av Rogaland Fuglehundklubb. Endring av kommentaren. 

Motivasjon: Slik praktiseres det i dag, men det bør også komme inn i regelverket. 
 

Endringsforslag:  
Kommentar: Hvis skytter ikke når fram til hunden, men fører er ved hunden slik at 
situasjonen etter dommerens skjønn vil være jaktbar for fører, kan det likevel avfyres 

skudd på dommerens kommando. 20 Dersom fører ikke rekker fram til hunden før 

fugl letter, men dommer eller makkers fører er på jaktbart hold, kan situasjonen 
godkjennes om det skytes i situasjonen og hunden ellers tilfredsstiller nødvendige 
krav til sin klasse. Det gjelder både i kvalitetsklassene og VK. Det er ikke nødvendig 
å skyte flere ganger over samme hund i UK og AK enn det som dommer finner 
nødvendig for å avklare hundens reaksjon på skudd. Spesielt gjelder dette i UK. I 

Forslag nr  19 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for 
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vinnerklasse skal det imidlertid skytes for å få et komplett fuglearbeid. Det er førers 
ansvar at avstand til fugl når det blir  
skutt er slik at den kan felles.  

 
 

Forslag nr 21. Fremmet av Vestlandets FK. Godkjenne bruk av 6mm startrevolver. 

Begrunnelse: VFK foreslår at det godkjennes bruk av 6mm startrevolver. Dette fordi det 
allerede er kun det som blir brukt i FCI prøver i Europa utenom hagle. Alle har enten sin 
egen revolver eller en liten penn med 1 skudd og dette fungerer utmerket. Svært liten fare for 
skader på mennesker, dommere eller hunder. Vi hører dessverre om alt for mange skader 
med 9mm som er virkelig skadelig tett på hud, ører etc 
 
 

Foreslår endring til jaktprøveregelverket, 2 delt, a og b forslag: 
 

A 3.2 1 Skyting  
På prøver uten felling av fugl benyttes 21A min 6 mm startrevolver. Arrangør er 

ansvarlig for å holde et tilstrekkelig antall revolvere og ammunisjon. På 
skogsfuglprøver og i vinnerklasser med CACIT status på høyfjell-høst hvor felling 
gjennomføres benyttes hagle. For øvrig skal det bare nyttes løsammunisjon. Ved bruk 
av løsammunisjon skyter vanligvis fører over sin hund. Ved bruk av skarp 
ammunisjon skal en spesielt oppnevnt skytter forestå skytingen (unntak for 
skogsfuglprøve, jfr. pkt. 4.1.3.). Skytevåpen skal bare lades etter beskjed fra dommer. 
Skyteulykker må for enhver pris unngås. 
 

B 3.2 1 Skyting 

På prøver uten felling av fugl benyttes min 6 mm startrevolver. 21B Deltaker er selv 

ansvarlig for å ta med startrevolver og ammunisjon, minimum 6 mm. På 
skogsfuglprøver og i vinnerklasser med CACITstatus på høyfjell-høst hvor felling 
gjennomføres benyttes hagle. For øvrig skal det bare nyttes løsammunisjon. Ved bruk 
av løsammunisjon skyter vanligvis fører over sin hund. Ved bruk av skarp 
ammunisjon skal en spesielt oppnevnt skytter forestå skytingen (unntak for 
skogsfuglprøve, jfr. pkt. 4.1.3.). Skytevåpen skal bare lades etter beskjed fra dommer. 
Skyteulykker må for enhver pris unngås. 

 
 

3.2.2. Apport.  4 forslag til dette punktet 
 

Forslag nr 22. Fremmet av FKF DU. Tillegg, slik at dette punktet stemmer med 

innstilling fra dommerkonferanse. Kommentar tas inn i regelverket med noen justeringer. 
 
Det er krav til apport i flere situasjoner: 

• Apport eller apportbevis for å oppnå 1.AK høyfjell/lavland se apportbevisprøve pkt 
4.3. 

• Apport i vinnerklasse. 
• Apport eller apportbevis på skogsfuglprøve. 

 

Forslag nr  20 /  fremmet av RFK Resultat høring 100% for 

Forslag nr  21A /  fremmet av VFK Resultat høring 55% for, 45% mot 

Forslag nr 21B / fremmet av VFK Resultat høring 10% for, 90% mot 
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Gjennomføring: Apporten utføres i tilknytning til første fuglearbeid. Dette gjelder ikke utlagt 
apport for å kunne tildele 1.AK på høyfjell og lavland hvor apporten kan gjennomføres 
senere.  Apportobjektet legges i den retningen fuglen fløy i en fornuftig avstand i forhold til 
skudd og biotop, og hunden gis rimelig tid til å lete opp fuglen. Dersom hunden ikke lykkes i 
å lokalisere fuglen skal dommeren forsikre seg om at fuglen ikke ligger utilgjengelig for 
hunden. Det er ikke anledning til å bytte apportobjekt etter at dette er lagt ut. Hunden skal 
raskt og effektivt søke etter og bringe til fører den utlagte fuglen uten tygging. Hund som 
under slipptiden finner død eller levende fugl av på jaktprøven godkjent art, skal apportere 

denne til fører. 22 Hunden får godkjent dette som apport. 

Apportobjekt: Deltakeren har ansvaret for å medbringe eget apportobjekt som skal være av 
jaktbar art. Med jaktbar art menes fugler som gir premie i henhold til jaktprøvereglementet. 
Fuglen skal være hel og fersk, opptint eller tørket og skal godkjennes av dommeren.  
 

22 Kommentar: Inn i regelverket!! 

• I VK og på skogsfuglprøve gjelder: Hund som ikke apporterer fugl som er død, skadd 
eller fugl den klarer å fange av arter som er godtatt på jaktprøven skal avsluttes uten 
premie. ikke tildeles premie. I AK på lavland og høyfjell vil hunden i slike tilfelle ikke 
kunne tildeles høyeste premie.  

• En hund som tar en fugl av jaktbar art og apporterer denne til fører skal ha dette 
godkjent som en apport. Hunden trenger da ikke legge fram apportbevis for å kunne 
oppnå 1. AK eller apportere flere ganger i VK eller på skog dersom det ikke senere 
felles fugl for hunden. 

• Godkjenning av apportobjekt i VK. Deltakeren er ansvarlig for å medbringe eget 
apportobjekt som skal godkjennes av dommer.  

 

 
 

Forslag nr 23. Fremmet av NESK og Vestfold FK. Godkjenne fryst apportobjekt. 

Begrunnelse fra NESK: Det er i dagens regelverk tillatt, med tørket apportobjekt. For å 
redusere bruk og kast av fugl ytterligere anbefaler NESK at det også bør være tillatt med 
frossen fugl. Spesielt på vinterstid vil en frossen fugl kunne gjenbrukes flere ganger og er på 
mange måter likere en fersk fugl enn et tørket apportobjekt. 
Begrunnelse fra VEFK. Argument fra forslag stiller: Forslag til regelendring at man også kan 
bruke et frossent apportobjekt på lik linje med tørket eller tint. Da man kan bruke dette 
gjennom enormt lang tid, ved å oppbevare det i avispapir og legges tilbake i fryser. Dette vil 
minske forbruket av fugl betraktelig 
 
Apportobjekt: Deltakeren har ansvaret for å medbringe eget apportobjekt som skal være av 
jaktbar art. Med jaktbar art menes fugler som gir premie i henhold til jaktprøvereglementet. 

Fuglen skal være hel og fersk, 23 frossen, opptint eller tørket og skal godkjennes av 

dommeren. 

 
 

Forslag nr 24. Fremmet av Vestlandets FK Endre kravene til apport. Begrunnelse 

Har apport i VK slik den nå gjennomføres noen funksjon? Gjennomføres den på en jaktlig 
måte og hvilken hensikt tjener den? Er det behov for en regelverksendring? 
Apport i VK bør fjernes mot at inngangsbiletten blir strengere med apportbevis/prøve.  
Dette fordi apporten tar uforholdsmessig lang tid i forhold til hundenes slipptid og mulighet for 
å konkurrere om fugl, den gjennomføres forskjellig fra dommer til dommer og det er sjelden 
dommere bruker kvaliteten på apporten i rangeringen i vesentlig grad. Videre har den ingen 

Forslag nr  22 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for. 

Forslag nr  23 /  fremmet av NESK og VEFK Resultat høring 95% for, 5 % mot. 
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kynologisk interesse. Forbruket av fugl til formålet er også betydelig. De fugler som brukes er 
ofte tørket til det ugjenkjennelige og har ingenting med et ferskt, felt vilt å gjøre. Da kan 
dokumentasjonen av en hunds apportegenskaper bedre gjennomføres under en skikkelig 
gjennomført apportprøve.  
Våre prøver er innenfor FCI systemet som allerede nå har praktisert avprøvninger uten 
apport i flere år. Dette for å tilfredstille kritiske øyner på forbruket av fugl og at apport blir 
gjennomført ved prøver med felling av fugl. Ved en innskjerping av apportbevis og fortsatt 
krav om apport av felt eller skadet vilt, så vil omverden også sjå positivt på våre tiltak for å 
begrense forbruk av fugl til avprøvning. Innføre krav om apport i felt for 1 AK på skog, siden 
det ikke er vanlig med flere finaler og felling som i vinnerklassen. NM Skog er unnataket med 
felling i finale. Kvalifisering og semi NM-Skog kommer inn under krav til 1AK skog, dermed 
krav om apport i felt. 
 
3.2.2 Apport 
Det er krav til apport i flere situasjoner: 

24 - Apport av utlagt fugl, min 30m i felt, eller apportbevis for å oppnå 1.AK høyfjell / lavland. 

Når det gjelder apportbevis, se apportbevisprøve jaktprøveregelverkets pkt 4.3. 
- Apport i vinnerklasse i finaler på prøver med felling. Alle felte fugler skal apporteres. Når det 
ikke felles skal det legges ut apportobjekt.  
- Apport av utlagt fugl, min 30m i felt, for å oppnå 1. premie på skogsfuglprøver.   

 
Gjennomføring: Apporten utføres i tilknytning til første fuglearbeid. Dette gjelder ikke utlagt 
apport for å kunne tildele 1.AK på høyfjell og lavland hvor apporten kan gjennomføres 
senere.  Apportobjektet legges i den retningen fuglen fløy i en fornuftig avstand (min 30m) i 
forhold til skudd og biotop, og hunden gis rimelig tid til å lete opp fuglen. Dersom hunden ikke 
lykkes i å lokalisere fuglen skal dommeren forsikre seg om at fuglen ikke ligger utilgjengelig 
for hunden. Det er ikke anledning til å bytte apportobjekt etter at dette er lagt ut. Hunden skal 
raskt og effektivt søke etter og bringe til fører den utlagte fuglen uten tygging.  

24 Hund som under slipptiden finner død eller levende fugl av på jaktprøven godkjent art, 

skal apportere denne til fører. Hunden får godkjent dette som apport. 

Apportobjekt: 24 For apport i forbindelse med tildeling av 1.AK eller premiering på skog er 

deltager selv ansvarlig for å ha med seg et apportobjekt. Arrangør har ansvaret for å holde 
apportobjekt i VK-finaler med felling. Deltager kan her medbringe eget apportobjekt som skal 
være av jaktbar art. Med jaktbar art menes fugler som naturlig hører hjemme i det aktuelle 
terrenget prøven arrangeres i. Fuglen skal være hel og fersk, frossen, opptint eller tørket og 
skal godkjennes av dommeren.  

 
 

Forslag nr 25. Fremmet av Rogaland FK.. Motivasjon: Man skal apportere utlagt fugl 

eller forevise apportbevis for alle premiegrader i AK. Man jakter ikke bare med en 1.AK-hund. 
Hunder med 2. og 3. premie AK skal også apportere felt vilt på jakt. Vi argumenterer overfor 
samfunn og offentlighet at bruk av hund blant annet er en sikkerhet i forhold til human jakt. 
Som en parallell til ettersøkshund, om enn i mindre målestokk, finner fuglehunden skutt og 
skadeskutt vilt raskt og effektivt.  

Det er dermed ingen logisk grunn for at kun 1.AK har dette som krav.  
 
Det er krav til apport i flere situasjoner: 

• 25Apport eller apportbevis for å oppnå premie på høyfjell/lavland, se 

apportbevisprøve pkt 4.3. 

• Apport for å oppnå premie i vinnerklasse. 

• Apport eller apportbevis for å oppnå premie på skogsfuglprøve. 
 

Forslag nr  24 /  fremmet av VFK Resultat høring 11% for, 89% mot. 
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3.2.3. Føring av hund. 2 forslag til dette punktet 
 

Forslag nr 26. Fremmet av FKF DU. Begrunnelse: Tydeliggjøre krav, siste punkt 

flyttes til kommentar. 
 
Under bedømmelsen kan hunden føres ved hjelp av tegn, tilrop eller fløyte, så stillferdig som 
mulig slik at annen hund ikke sjeneres. Med unntak av fløyte skal verken fører eller hund 

være utstyrt med gjenstander som kan oppfattes som dressurmidler. 26 

• Berøring av hunden er bare tillatt før reisingsordre. Erstattes med 

• Det er ikke tillatt å berøre hund etter at denne har tatt stand og situasjonen er avklart. 

• Under hele prøven skal Hunder som ikke er under bedømmelse skal være koblet.  

• Deltakere som ikke har hund i slipp skal gå samlet og holde avstand til dommere og 
 førere. 

• Hundens samarbeid med fører skal bedømmes, og fører kan ikke ha andre personer 
 som aktivt er med å føre eller lete etter hunden.  

• Fører kan ikke ha annen hund i bånd under bedømming. 

• Makker må ikke forulempes med sjenerende føring 
 
Kommentar: Dommer skal danne seg et bilde av hundens evne til å samarbeide med fører 
og vurdere hundens evne til å avsøke terrenget uten stadige dirigeringer fra førers side, 
enten dette skjer ved tegn, tilrop eller fløyte. Stadige dirigeringer fra føreres side er et minus 
og en stor ulempe under jakt. I tillegg kan dette virke sterkt forstyrrende på makker. 

 26 Dommeren har plikt til å påse at makker ikke forulempes gjennom sjenerende føring. 

 

 

Forslag nr 27. Fremmet av VFK. Begrunnelse Det er i dag ikkje lov å leie hund nr 2 når 

du har ein anna hund under avprøvning. Dette meinar fleire er ugunstig for hund, andre 
deltakere og tilskuere. I dag blir ein stakkar som er med ut på prøve immun mot prøver etter 
å ha tauet rundt på andre sine hunder halve/heile dagen. Dette kan vi lett endre på og sei at 
det er lov, men deltaker er selv ansvarlig for å kunne sette hunden fast eller få noen til å 
overta båndet i ein situasjon. Dette er vel slik dem fleste gjør på trening og jakt og det bør 
kunne åpnes for dette nå. Lydnivået fra hunder som eier nå må overlate til hvem som helst, 
vil også vesentlig endre seg. En viss begrensning av smittefare vil en også oppnå med dette. 
Det vil uansett være mulighet for å spørre noen i partiet dersom en ønsker det også. Dette 
gjelder kun ved en eier og 2 hunder. 3 hunder krever handler, som i dag.  
 

3.2.3 Føring av hund  
Under bedømmelsen kan hunden føres ved hjelp av tegn, tilrop eller fløyte, så stillferdig som 
mulig slik at annen hund ikke sjeneres. Med unntak av fløyte skal verken fører eller hund 
være utstyrt med gjenstander som kan oppfattes som dressurmidler.  

• Berøring av hunden er bare tillatt før reisingsordre.  

• Under hele prøven skal hunder som ikke er under bedømmelse være koblet.  

• Deltakere som ikke har hund i slipp skal holde avstand til dommere og førere.  

• Hundens samarbeid med fører skal bedømmes, og fører kan ikke ha andre 
personer som aktivt er med å føre eller lete etter hunden.  

• 27 Fører kan ha 1 annen hund i bånd under bedømming, men er selv 

ansvarlig for å sette hunden fast eller å få noen i partiet å overta i en stand 
situasjon. Dommer bestemmer når hund i bånd må overlates til andre eller 
festes forsvarlig. Fører er selv ansvarlig for at dette skjer raskt og effektivt. 

 

Forslag nr  25 /  fremmet av RFK Resultat høring 25% for, 75% mot. 

Forslag nr  26 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for. 
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3.2.4. Krav og fordringer. 6 forslag til dette punktet 
 

Forslag nr 28. Fremmet av FKF DU. Begrunnelse: Opprydding og presisering av 

klassenivå. 
 

3.2.4 Krav og fordringer  . 
UK: Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg 

28 mer enn evnen til å skaffe perfekte jaktsituasjoner. Dette gjelder både søkskvaliteter, 

viltfinnerevne og ikke minst fuglebehandling hvor unghunden skal utvise stor vilje til å reise 
fugl. som; jaktlyst, viltfinnerevne - lokaliseringsevne, søk, aksjon - fart, intensitet - stil, 
utnyttelse av vind og terreng, standinstinkt, vilje til å reise fugl og samarbeidsvilje. Hunden 
skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd. av 1.UK krever at hunden reiser fugl i en 
jaktbar situasjon 
 

Kommentar: For å premiere hunden i UK må den i en jaktbar situasjon ha vist 
beherskelse i oppflukt og skudd. Det vil si at samtlige kriterier for premiering må 
oppfylles i en og samme situasjon. Det er ikke anledning til å premiere hund som i en 
situasjon har tatt stand, og som f.eks. i en annen situasjon viser beherskelse. Med 
beherskelse i oppflukt og skudd menes at hunden skal kunne stoppes innenfor den 
effektive rekkevidden av et hagleskudd.  Evnen til å ta vare på sine sjanser på fugl, er 
hundens mest verdifulle egenskap. Også graden av beherskelse skal vurderes, selv 
om dette ikke er et hovedpoeng i UK 
Hunder som viser et stort talent, men mangler noe dressurmessig skal ikke avsluttes 
før de har hatt sine muligheter. Fordringene i UK er en vurdering av hundens talent 
mer enn dressurmessige detaljer. 

  

Forslag nr 29. Fremmet av HedOpp FK. HedOpp FHK mener at forslaget til redigering 

av prøvereglene slik at de samsvarer med gjeldende praksis- krav til reis for å oppnå 1.AK 
må endres. Under punkt 3.2.4 Krav og fordringer står det at "Tildeling av 1.UK krever at 
hunden reiser fugl i en jaktbar situasjon". Det står derimot ingen ting om at reis er et krav for 
å oppnå 1.AK. I kapittel 4.1 Regler for skogsfuglprøver står det heller ingen steder at reis er 
et krav for å oppnå 1.AK. Det er kun i kommentarene i dommerhåndboka under punkt 3.3.1 
at det står at "1. premie i kvalitetsklasse krever at hunden har fått godkjent reis i en jaktbar 
situasjon." Kapittel 3 omhandler høyfjell- og lavlandsprøver, så det står fortsatt ingen steder 

at reis er et krav for 1.AK skog.  
 

1 Under punkt 3.2.4 om premiering i kvalitetsklasser tilføyes at 29 "1. premie i 

kvalitetsklasse krever at hunden har fått godkjent reis i en jaktbar situasjon." 
Setningen under punkt 3.2.4 "Tildeling av 1.UK krever at hunden reiser fugl i en jaktbar 
situasjon" kan da fjernes.  

Tilsvarende under punkt 4.1.5 Premiering på skogsfuglprøver tilføyes at 29 "Tildeling av 

1.AK krever at hunden har fått godkjent reis i en jaktbar situasjon." 

 
AK. I AK fordres et skolert, effektivt, utholdende og erfarent søk. Hunden skal respektere 
makkers stand, fortrinnsvis ved sekundering. Den skal i samarbeid med fører reise fugl når 

Forslag nr  27 /  fremmet av VFK Resultat høring 40% for, 60% mot. 

Forslag nr  28 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 95% for, 5% mot. 

Forslag nr  29 /  fremmet av HedOpp FK Resultat høring 100% for. 
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dette er mulig, være rolig i oppflukt og skudd og utrede raskt og effektivt. Hunden skal 
respektere fugl i alle situasjoner ved ikke å forfølge. Rapport er et pluss. 
 

Forslag nr 30. Fremmet av Vest Finnmark FK. Krav om sekundering. Begrunnelse: I 

jaktprøvereglene 3.2.4 står det at en hund skal respektere makkers stand, fortrinnsvis ved 
sekundering. Slik det praktiseringen er i dag så får som regel ikke hunden anledning til å 
respektere makker stand ettersom det er blitt vanlig å kople hunden straks makker tar stand. 
Dette er neppe i samsvar med jaktprøvereglene og heller ikke i samsvar med formålet med 
jaktprøvene. Når man jakter med flere hunder så er det nødvendig at hunder sekunderer i 
situasjonene for ikke å ødelegge for makker. Man må kreve at makkers stand respekteres og 
følgelig avslutte avprøvingen av hunder som ikke sekunderer. Hunden må avsøke terrenget 
fram til området der makker har stand før koplingsordre gis. Hunden skal ikke fortsette i nytt 
terreng uten konkurranse. Hunden som koples fratas anledningen til å vise en positiv 
egenskap som tross alt sekundering er. Dette kan i gitte tilfeller ha betydning for rangeringen 
i VK, særlig dersom makker ikke kan presentere fugl. Dersom hunder ikke skal sekundere så 
er det like greit å fjerne kravet fra jaktprøvereglene. Hva er hensikten med en bestemmelse 
som det ikke tas hensyn til? Bør det være et krav i VK om at hunder som 3 ganger ikke 
respekterer makkers stand må kvalifisere seg på nytt i VK? 
 
AK. I AK fordres et skolert, effektivt, utholdende og erfarent søk. Hunden skal respektere 

makkers stand, 30 fortrinnsvis ved sekundering. Den skal ……………. 

 

 
Kommentar:  
Om sekundering: En hund som provoserer eller ødelegger situasjonen for makker som står 
i stand skal avsluttes i de klassene hvor sekundering er et krav. Det forutsettes da at hund 
som står har en fast stand/intens standpositur og kan observeres av makker. En kan ikke 
forvente at en hund som ligger, beveger seg eller beveger halen skal sekunderes. 
Sekundering er en viktig egenskap som skal verdsettes. Ved å stoppe (fysisk eller med 
kommando) makker gir vi ikke denne hunden mulighet til å vise egenskapen sekundering. 
Imidlertid er hensynet til den hunden som har situasjonen så viktig at hunden bør stoppes før 
den får sjansen til å ødelegge situasjonen. Hund skal respektere annen hunds stand, også 
når den ikke er makker.  
 
Om reising: En jaktlig god reis er en ønsket kvalitet. En effektiv reis er den som gir en god 
jaktbar situasjon med mulighet for fører til å felle fugl, og dette skal honoreres av dommerne 
og tas med i eventuell rangering av hundene. Hva som er effektivt avhenger av forholdene. 
Ulike forhold kan kreve forskjellig reis. Hardt trykkende fugl i tett vegetasjon om høsten 
krever ofte en annen type reis enn godt synlige, løpende ryper på vinteren. Det er også å 
godkjenne som reis når hunden tar stand, avanserer mot fugl sammen med fører og fuglen 
letter umiddelbart etter at hunden har tatt ny stand. Hunder som krever kraftig støtte fra fører 
for å gå fram i form av gjentatte eller voldsomme bevegelser opp på siden av hunden skal 
slås ut. Fører skal opptre jegermessig, og det er hunden som skal bringe fugl for skudd  
 
Om rapport: En hund som rapporterer slik at returen ender i en markering, men ikke stand, 
kan ikke få godkjent et fuglearbeid. Ethvert fuglearbeid krever at hunden har tatt stand i den 
aktuelle situasjonen. Imidlertid skal hunden i en slik situasjon få godkjent en rapport. Dette 
har bakgrunn i jaktprøveregelverket pkt 4.1.4.og 5.7.4.  
 

Forslag nr 31. Fremmet av Agder FK. Krav til sekundering også i UK AFK mener det 

dette med bakgrunn i at det å sekundere også har noe med talent og gjøre når det gjelder 
jaktegenskaper. Vi ser også at det skal være tillatt for hunder fram til de er 2 år å ikke 
sekundere, for så å bli utslagsgrunn etter 2 år er noe motstridende med tanke på en tråd i 

Forslag nr  30 /  fremmet av VFFK Resultat høring 10% for, 90% mot. 
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reglementet. Vi mener krav om fortrinnsvis sekundering i Uk vil styrke dressuren også i uk, 
samt de jaktlige egenskapane. Et alternativ er at en hund med komplett fuglearbeid og 
søkskvaliteter til 1. pr. UK, men som stjeler stand ved en senere anledning ikke kan tildeles 
1. pr UK 

 
  

Forslag nr 32. Fremmet av FKF DU. Endring av tekst til fordringer i VK. Den delen 

av kommentaren som omhandler oddehund tas inn i regelverket 
 
Tillegg til tekst under pkt 3.2.4  

32 VK. I en situasjon hvor en hund ikke har tilnærmet lik slipptid som resten av partiet må det 

settes opp en ny runde. Hund som tidligere har diskvalifisert seg fra videre avprøving kan 
ikke benyttes som makker. 

 

Forslag nr 33 Fremmet av FKF DU. Anledning til å gjennomføre finaleslipp. 

Begrunnelse: Når de 2 beste hundene har tilnærmet like prestasjoner kan det være behov 
for å la de avgjøre forholdet seg imellom på samme arena til samme tid. 
 
VK: . Vinnerklasse (VK) er en konkurranseklasse hvor hundens prestasjoner skal måles mot 
makker og resten av partiet. I VK kreves et klassenivå på søkskvaliteter, fuglebehandling og 
viltfinnerevne svarende til kvalifiseringskravet for klassen unntatt reis. Det er krav om 

tilnærmet lik slipptid for de hundene som holder klassenivå. 33 Det kan gjennomføres et 

ekstra slipp mellom de to høyest rangerte hundene for å få avklart innbyrdes rangeringen når 
dommer ønsker dette. Diskvalifiserende feil i dette finaleslippet gjør at hunden avsluttes, for 
øvrig blir prestasjonene bare brukt i den innbyrdes rangeringen. Det er også krav om apport 
etter gjeldende regler. Ved rangering i VK legges vekt på viltfinnerevne, planmessig, stilfullt 
og effektivt søk, presis lokalisering, effektiv reising, ro i oppflukt og skudd samt ved felling. 
For å oppnå premiering i VK, forlanges det at hunden har vist apport. Se også pkt 3.2.2. 
 
Kommentar: 
Om rangering: Vinnerklasse (VK) er et konkurranseløp. Det betyr at rangeringen mellom de 
forskjellige hundene i størst mulig grad må ta utgangspunkt i sammenlignbare prestasjoner. 
Antall fuglearbeider for hver hund gir for eksempel ikke automatisk uttrykk for rekkefølgen. 
Her vil også forhold som antall muligheter og måten fuglen behandles på spille inn.  
I VK konkurrerer alle hundene med hverandre. Det er dette forholdet som ligger til grunn for 
å kunne rangere alle hundene fortløpende i forhold til hverandre. Det innebærer at 
dommeren for hvert slipp må sammenligne hundenes prestasjoner i forhold til hva andre 
hunder har gjort i tidligere slipp. Denne sammenligningen vil til enhver tid bygge på 
dommerens subjektive skjønn. Hundens vesentligste egenskap er dens viltfinnerevne. At en 
hund i samslipp med en annen dokumenterer bedre viltfinneregenskaper er derfor meget 
vesentlig i den endelige rekkefølge de to imellom. Det innebærer på den annen side ikke at 
dens tidligere eventuelle minuser - eller makkers tidligere plusser - strykes ut. Om den i 
senere slipp skulle dokumentere dårlige viltfinneregenskaper, innebærer ikke det at den i et 
tidligere slipp har slått makker, noen "garanti" for at den gjennom hele konkurransen skal 
beholde sin plassering i forhold til sin tidligere makker. Hundens totale prestasjoner gjennom 
dagen avgjør. En reis er en viktig egenskap for en stående fuglehund, som skal honoreres. 
Men en hund som har vist reis skal ikke nødvendigvis gå foran en hund som ikke har hatt 
anledning til å få vist reist når det er forhold hund og fører ikke rår over som er årsak til dette.  
 

Forslag nr  31 /  fremmet av Agder FK Resultat høring 5% for, 95% mot. 

Forslag nr  32 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 89% for, 11% mot. 
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 En hund med flere fuglearbeid skal ha kreditt for dette. Det ligger en grad av tilfeldighet i det 
å finne fugl foran makker, men gjentas dette flere ganger og mot flere makkere, kan man 
med større sikkerhet omtale hunden som en god viltfinner. Gode viltfinnere skal rangeres 
høyt.  
 
Makkers stand, egen støkk, makkers støkk, parti/dommer tramper opp fugl og tomstand er 
minus for hunden rangert etter alvorlighetsgrad. En slik liste skal imidlertid ikke følges 
slavisk, og dommerens vurdering av i hvilken grad hunden har en reell mulighet til å være 
oppe i situasjonen må tas med under rangeringen. En støkk kan være en større misbrukt 
sjanse enn en makkers stand, men dette er situasjonsavhengig. 
En reell sjanse på fugl defineres som fugl som beviselig er i anvist terreng og som dommer 
vurderer at hunden har hatt mulighet til å ta stand på.  
 
VK er en konkurranseklasse. Dette innebærer at når en hund har stand, skal ikke makker få 
gå inn i nytt terreng uten konkurranse. Videre skal hundene samles etter en situasjon som 
har medført at hundene er så langt fra hverandre at de ikke konkurrerer i samme terreng. 
Har en hund stand, er denne først på fuglen. Hvis makker senere kommer inn i situasjonen 
og tar selvstendig stand på samme fugl, skal denne ikke ha godkjent fuglearbeid da denne 
fuglen allerede er funnet. Dommer vurderer om det i praksis er sammenfall i tid og kan da 
godkjenne fuglearbeid på begge hundene. 
 
Om slipptid: VK er en konkurranse blant landets potensielt beste hunder. Konkurransen 
skal være krevende, og det er lite tilfredsstillende å avslutte denne med en total slipptid på 
f.eks. 15 minutter (10 + 5). Slipptiden skal være tilnærmet lik for alle hunder som holder 
klassenivået. Dette er et meget viktig poeng i VK, der evnen til å finne fugl innenfor et 
bestemt tidsrom, er et av de konkurransemomenter som tillegges størst vekt i vurderingen av 
den enkelte hund. En VK bør ha en total slipptid på minimum 30 minutter. 5 minutters runder 
bør unngås. Den enkelte dommer står imidlertid fritt til å avgjøre dette. Hovedpoenget er at 
hundene skal være skikkelig avprøvd, og at dagen benyttes, dog uten at man på noen måte 
skal overdrive dette. Når VK arrangeres med flere partier, må det tilstrebes at prøvetiden for 
hundene på de forskjellige partier er tilnærmet lik. Prinsippet om lik slipptid må også gjelde 
for konkurranser som går over flere dager. De hunder som ikke blir slått ut etter å ha hatt sitt 
slipp, skal prøves i neste runde. Det er ikke anledning til å vurdere hele partiet, for så å ta 
stilling til hvor mange hunder som skal prøves i neste runde. 
 

33 Oddehund i VK.  

- Generelt anbefales det å sette opp en ny runde dersom man kommer i en situasjon med for 
kort slipptid på en hund.  
- Det skal ikke tas inn hund som allerede er slått ut. Valget blant utslåtte hunder som 
dommer da må gjøre vil alltid kunne kritiseres.  
 
Tomstand. 
En tomstand skal tas med i vurderingen av hunden, men må vektes opp mot hundens øvrige  
prestasjoner. For hunder som for øvrig har like kvaliteter og er vanskelig å skille 
kvalitetsmessig, vil en tomstand kunne ha en betydning for rangeringa.  
Hundens oppførsel ved en tomstand kan gi muligheter for å vekte tomstander forskjellig. 
Dette knyttes opp mot hundens effektivitet. Hvor lenge tomstanden holdes, villighet til å gå 
fram og påfølgende roting på sete er eksempler på oppførsel som har innvirkning på 
hundens effektivitet i søket og som dommeren må ta med i vurderingen av tomstandens 
alvorlighetsgrad. 
 

 
 

Forslag nr  33 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 50% for, 50% mot. 
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3.3. PREMIERING. 
 
Enhver premiering er betinget av at hunden selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl 
for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene. 
Tellende vilt på jaktprøver er: Rype, orrfugl, storfugl, jerpe, rugde, rapphøns og fasan. 
 

Forslag nr 35. Fremmet av FKF DU. Begrunnelse Presisering av premieringsgrunnlag. 

 

Enhver premiering er betinget av at hunden selvstendig har funnet fugl, tatt stand, 
brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den etter at fugl har 

tatt til vingene. 35 Vegrer hund seg for å reise fugl gå fram i en standsituasjon skal 

avprøvingen avsluttes uten premie. 
Tellende vilt på jaktprøver er: Rype, orrfugl, storfugl, jerpe, rugde, rapphøns og fasan.  

35 Alle momenter som ligger til grunn for en premiering må vises i samme 

fuglearbeid. 
 
Kommentar: Bekkasin.  
En del hunder jakter og tar stand på bekkasin. I samråd med raseklubbene i FKF gis 
følgende anbefaling:  
- Hunder som etter dommers vurdering bruker betydelig med tid på å jakte og/eller ta stand 
på bekkasin blir ineffektive og skal belastes for dette i søksvurderingen.  
- Å forfølge bekkasin behandles på samme måte som det å jage annet ikke godkjent vilt på 
jaktprøve.  
- Stand på bekkasin føres ikke som tomstand, men skal tas med i totalvurderingen av 
hunden.  

 

 

3.3.1. Kvalitetsklasser. 2 forslag til dette punktet 
 

Forslag nr 36. Fremmet av FKF DU. Begrunnelse: Presisering av 

premieringsgrunnlaget.  
 

Ordinære premiegrader er 1., 2. og 3. premie, samt 0 premie. 36 For å kunne tildele 1. 

premie kvalitetsklasse tildeles hunder som viser fremragende prestasjoner. Hunden må ha 
minst 60 minutters slipptid og alle momenter må være vist i minst en godkjent fuglesituasjon 
med unntak av sekundering og rapport. Tildeling av 1.AK krever at hunden må dokumentere 
at den kan apportere, enten ved et apportbevis eller ved at apport av utlagt fugl under 
prøven. 2. premie tildeles hund som dommerne anser som en meget god jakthund, men hvor 
mindre feil eller mangler gjør at den ikke kan få 1. premie. 3. premie tildeles hund som anses 
som en god jakthund 
 
Kommentar: 1. premie krever at hunden har fått godkjent reis i en jaktbar situasjon. Hunder 
som ved flere anledninger misbruker sjanser på fugl, men som ved en anledning tar stand og 
forøvrig oppfyller kravet til premiering, bør ikke tildeles høyeste premie. Evnen til å ta vare på 
sine sjanser på fugl, er hundens mest verdifulle egenskap. Denne egenskapen bør være 
godt utviklet hos de hundene som gis 1. premie. Det er viktig at alle hundens prestasjoner 

vurderes slik at hele premieskalaen benyttes. 36 Det er samtidig viktig å innskjerpe kravet til 

1. premie, Det er viktig å presisere at 1. premie bare skal tildeles en fremragende hund. 1 
AK. er den høyeste kvalitetsbetegnelse som benyttes. For hund som tildeles slik premie er 
det viktig å poengtere kravet til effektivitet, dvs. ta var på sine sjanser på fugl. Hund som 

Forslag nr  35 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 95% for, 5% mot. 
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støkker fugl og respekterer momentant, må bevege seg til stand for å få situasjonen 
godkjent. Stand etter støkk ansees ikke som fremragende prestasjon. 
Det kan ikke differensieres på premiegrad i AK etter hundens ro i fuglesituasjon. Det står i 
jaktprøveregelverket av hunder i AK skal være i ro i oppflukt og skudd. Dersom hunden av 
dommer anses å være urolig, skal avprøving avsluttes med 0. premie. En hund som forringer 
en jaktsituasjon for eksempel ved sin måte å reise fugl på eller svakheter i presisjon, kan 
trekkes i premiegrad. 

 

Forslag nr 37. Fremmet av HedOpp FK. Endring av avprøvingsstiden i UK/AK. 

HedOpp FHK ønsker at Fuglehundtinget ser på avprøvningstiden for å tildele 1.UK og 
1.AK.  
HedOppFHK mener at dagens regelverk for å tildele 1.UK og 1.AK må ses i sammenheng 
med hvordan det blir gjort i Sverige og Danmark og foreslår å fjerne minst 60 minutters 
avprøvningstid for å kunne tildele 1.UK og 1.AK.  
HedOpp FHK mener ikke at det skal være anledning til å tildele 1. premie etter ett slipp, men 
at hundene skal være tilstrekkelig avprøvd, f.eks. i minimum 30 minutter. I praksis vil de aller 
fleste ha en slipptid fra 45 til over 60 minutter, men en lemping på tiden vil gjøre at et parti 
kan avvikles raskere enn tilfelle er i dag.  
HedOpp FHK ønsker derfor at Fuglehundtinget endrer avprøvningstiden for å tildele 1.UK og 
1.AK 
 

37 Fjerne krav til minimum slipptid for å oppnå 1 premie. 

 
 
3.3.2. Konkurranseklasse. 
 

Forslag nr 38. Fremmet av FKF DU. Endring av tekst. 

 

Premiering i vinnerklasse forutsetter høyt klassenivå. 38 Dommerne kan, basert på 

hundenes prestasjoner dele ut fra 0 til 6 premier (1. til 6. premie) på hvert   
konkurranseparti ved 1, 2 og 3-dagers prøver. Dommerne deler ut inntil 6 premier (1. 
til 6. premie) på hvert konkurranseparti ved 1-, 2- og 3-dagers prøver 

 

 
3.3.3. Nasjonale og internasjonale sertifikat. (ordlyden må endres noe dersom 
forslag 56 blir vedtatt) 
 
Salten og Bodø FHK påpeker følgende: Må være minimum 30 startende hunder for 

parløp og 15 hunder om det prøves enkeltvis. Nye FCI regler kommer igjen i forslag 

51 
 

CACIT/CK: CACIT kan tildeles ved de prøver som FKF på forhånd har innstilt til slik 
status. CACIT kan tildeles nr. 1 når kriteriene for dette er oppfylt og reserve CACIT 
kan tildeles nr.2 på samme vilkår når CACIT er tildelt vinneren. For å kunne tildeles 
disse utmerkelsene må hunden ha vist særdeles fremragende prestasjoner. Samtlige 
funksjonskrav bortsett fra sekundering og rapport må være vist. CK (sertifikatkvalitet) 

Forslag nr  36 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for. 

Forslag nr  37 /  fremmet av HedOpp FK Resultat høring 10% for, 90% mot. 

Forslag nr  38 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for. 
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kan tildeles hund som får 1. VK eller 2. VK, respektive samme plasseringer i VK 
finale og semifinale. Tittelen Norgesmester tilfaller vinneren av VK finale på NM 
høyfjell, NM vinter, NM skog og NM lavland. 
 
 

Forslag nr 39. Fremmet av FKF DU. Kommentaren tas inn i regelverket. 

 

39 Kommentar:  

• Et viktig poeng er at rangeringen skal foretas først. Deretter kommer vurderingen om 
prestasjonene er slik at CK eventuelt CACIT kan deles ut til nr. 1 og nr. 2.  

• Om NM: Tittelen norgesmester tildeles vinner av NM arrangementer. Er ikke vinneren 
norsk statsborger brukes tittelen: ”vinner av NM…” 

 

 
4. REGLER FOR SKOGSFUGLPRØVER, 
KOMBINERTPRØVER OG APPORTBEVISPRØVER. 
 
Dersom det ikke framgår annet av regelverket, jaktprøveregelverkets pkt 4, gjelder NKKs 
regler for jaktprøver for stående fuglehunder. 

4.1. REGLER FOR SKOGSFUGLPRØVER.. 
 
4.1.1. Arrangement. 
Prøven kan arrangeres som 1-dags prøve eller flere dagers prøve med egen prøvestatus for 
hver dag. Samme hund kan kun starte en gang pr. prøvedag. Kjentmann og kart stilles til 
disposisjon for dommer såfremt han ikke har gitt beskjed om at dette er unødvendig. 
Spørsmål om å ta med dommerkandidat forelegges dommer i rimelig tid før prøven.  
  

4.1.2. Klasse. 
Åpen klasse (AK) for hunder som er eldre enn 24 mnd 
 

Forslag nr 40. Fremmet av Tromsø HFK og Tromsø HK. Det åpnes for at det 

arrangeres skogsfuglhundprøver for unghunder. 
Formål er å få flere til å stille på jaktprøve, slik at en får breiere grunnlag og evaluere avelen 
på, samt breiere grunnlag å velge ut avlsdyr på. En av de viktigste fordelene er at man får 
bedømt en unghund uten at hundens adferd som jakthund påvirkes av makker. På 
høyfjellsprøver ser vi ofte at unghunder «henger» eller blir «dratt ut» i søk av makker. 
Konkurransesituasjonen kan også medføre at kontakten med fører blir påvirket. På jaktprøve 
hvor hunden slippes alene, vil hundens iboende søkskvaliteter, og kontakt kunne observeres 
uten at hunden påvirkes av makker. Det finnes få faglige motargumenter for at UK hunder 
ikke skal kunne stille på skogsfuglprøve og i Sverige er det vanlig at UK hunder stiller på 
skogsfuglprøver. Erfarne gode huder mestrer muligens «løpende tiur» osv best, men 
talentfulle unghunder klarer også det. Store deler av det jaktbare arealet i landet er 
skogsfuglbiotoper, og mange som jakter med hund, konsentrerer jakta si om jakt i skogen. 
Skogsfugljakta stiller spesielle krav til jeger og hund, om samarbeid om de skal lykkes. 
Regelverket for UK skog burde være som regelverket for AK skog, med unntak om kravet til 
apport, og krav om absolutt ro i oppflukt og skudd.  
Om 1 UK skal kvalifisere for deltakelse i høystatusløp på høyfjell for unghunder hadde vært 
ønskelig (lav deltakelse i UK på flere høystatusløp), men er ikke så viktig, og blir egentlig en 
egen sak. 

Forslag nr  39 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 95% for, 5% mot. 
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4.1.3. Prøvemåte og bedømmelse.  
 

Forslag nr 41 Fremmet av FKF DU. Kommentaren tas inn i regelverket 

 
Det benyttes en-dommer system. Hundene prøves enkeltvis. Hver dommer kan bedømme 
inntil 6 hunder i løpet av prøvedagen. Ved alle skogsfuglprøver bør en ha anledning til å felle 
fugl. På prøver med felling er det tillatt med bare 1 gevær pr. parti. Dommer avgjør om fører 
eller dommer skal skyte over hunden. Ingen kan følge med som tilskuer uten fører og 
dommerens samtykke. Like prøvebetingelser for hundene bør tilstrebes. 

 
41 Kommentar: Dommer kan delta på et parti og dømme et annet parti samme dag. 

Dommer kan da dømme inntil tre hunder, se pkt 1.1.4. 

 
 

4.1.4. Krav og fordringer. 
 

Forslag nr 42. Fremmet av Rogaland FK. Gjenninnføre krav om apport. For å 

bli tildelt premie kreves at hunden minst en gang under prøven viser apport i 
forbindelse med en jaktbar situasjon. «eller at fører fremlegger apportbevis.» strykes.  
Motivasjon: Historisk har skogsfuglprøvene vært den prøveformen som lengst levde 
opp til å være mest lik praktisk jakt, ikke minst fordi felling var vanlig.  
Da krav til apport for premiering på skog ble innført, var det argumentet som beskrev 
likheten mellom skogsfuglprøve med felling og uten felling, som fikk tilslutning. På 
skogsfuglprøve med felling skal felt fugl apporteres, på prøver uten felling var det den 
gang ikke krav om apport av utlagt fugl. For å minske forskjellen mellom prøver med 
og uten felling, ble det fremmet forslag om krav til apport for all premiering på skog. 
Det fikk flertall på FKFs representasjonsmøte. Da krav til apport i VK ble innført fra 
1988, var argumentet: vi som jakter med hund tar vare på skadeskutt vilt. Derfor kom 
det også etter hvert krav om apport/ apportbevis for tildeling av 1 pr. AK, og at det 
gradvis også skulle utvides til krav om apport/ apportbevis for all premiering. Apport 
er en viktig del av jaktutøvelsen, og dette er tungtveiende grunner for at apport igjen 
innføres på skog. 
Tilsvarende forslag fra Namdal FHK Namdal Fuglehundklubb foreslår følgende 
endringer i jaktprøveregelverket: Skogsfuglprøver: Det skal utføres en godkjent apport i 
forbindelse med et fuglearbeid for å premie. 
Vi ønsker med andre ord at kravet til apport på skogsfuglprøver gjeninnføres.  

Fra Bodø og Salten Gjenninnføre apport for premiering på skogsfuglprøver 
Fra NVK: Gjeninnføring av apport på samme måte som VK for alle premiegrader på skog 
 
Dommerne skal særlig være oppmerksom på og vurdere: Stillferdig og forstandig søk i godt 
samarbeide med fører, viltfinnerevne, presis stand, hurtig og sikker avanse med rask reising 
av fugl. Hunden skal være under jaktmessig kontroll i hele prøvetiden og vise ro i oppflukt og 
skudd og ved felling. Rapport er et pluss. En meldt rapport fra fører, spontan eller innkalt, 
skal alltid avsluttes med stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal 

Forslag nr  40 /  fremmet av Tromsø HFK og 
Tromsø FK 

Resultat høring 74% for, 26% mot. 

Forslag nr  41 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for. 
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godkjennes. For enhver premiering er det en forutsetning at hunden minst en gang i løpet av 
prøven selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne 
situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene. For å bli tildelt premie kreves at 
hunden minst en gang under prøven viser apport i forbindelse med en jaktbar situasjon, 

 42 eller at fører fremlegger apportbevis. Felt fugl skal alltid apporteres. Bruk av bjelle eller 

andre tekniske hjelpemidler til å lokalisere hunden, tillates ikke. Bruk av farget 
markeringsbånd / dekken anses ikke som et slikt hjelpemiddel og er følgelig tillatt. 

 

Forslag nr 43 Fremmet av NVK Innføring av bruk av GPS på skogfuglprøver 

innenfor ulvesonen 
NVK viser til sitt forslag til Fuglehundtinget 2015 om å innføre en prøveordning som gir 
deltakere på skogsfuglprøver i ulveutsatte områder adgang til å benytte GPS på sine hunder 
under avprøvingen. Det foreslås å innføre en slik ordning med implementering i prøvereglene 
gjeldende f.o.m. 2019. Ulvesonen er uendret siden 2015, men ulvebestanden har økt 
betydelig innenfor sonen etter ynglinger hvert år. Revirene blir stadig fler og ulven viser 
stadig mindre skyhet for folk og hunder. Det er flere tilfeller av hunder som er blitt drept eller 
ille tilredt inne på gårdsplasser også i nærheten av tett befolkede områder. 
Ulveforsker Petter Wabakken har i inneværende år uttalt at ulvestanden nå er vesentlig 
større enn det som er fastsatt av Stortinget til å være innenfor ulvesonen. (flere ynglende 
revir) NVK mener at hvis bruk av GPS brukes i henhold til et slikt regelverk blir ikke GPS å 
betrakte som et teknisk hjelpemiddel under avprøvingen. Et jaktdekken i kevlar-stoff som er 
tilpasset for innsetting av Garmin på ryggen, finnes på markedet. www.brunst.no. Dette 
stoffet vil bidra til å verne hunden til en viss grad. 
 

43 Forslag til vedtak: 

FKF innfører mulighet for å kunne benytte GPS på skogsfuglprøver der faren for ulveangrep 
er særlig stor. Regelverk for bruk av GPS skal gjennomføres etter følgende regelverk: 

1. Bruk av GPS er en frivillig ordning. Hundeieren/fører bestemmer selv om GPS skal 
brukes under avprøving. 

2. Hundefører må selv medbringe det utstyr som behøves. Peileren settes på lydløs og 
er under dommerens kontroll, og skal ikke benyttes hverken av dommer eller 
hundefører i forbindelse med avprøvingen. Dommer er ansvarlig for at ordningen ikke 
misbrukes. 

3. Hundedelen (halsbåndet) skal anbringes på hundens rygg i en egen lomme på 
jaktdekkenet. Ref.: forbud i prøvereglene mot bruk av halsbånd under avprøving. 

4. Ønsker fører å peile sin hund i løpet av slippet, avsluttes dagens avprøving med dette 
som begrunnelse. Hunden tildeles 0 AK. 

5. NKKs representant på prøven skal omtale evt. bruk av GPS i sin rapport. Eventuelt 
misbruk, eller forsøk på misbruk, skal påtales og bør føre til utestengelse for de 
involverte. 

 
Dette forslaget ble ettersendt og få av klubbene har svart. Imidlertid var deltakerne på årets 

dommerkonferanse klart imot å innføre bruk av GPS i ulvesonen. 
 

Forslag nr 44. Fremmet av HedOpp FHK. Pkt 4.1.4 Nye krav til rapport på 

skogsfuglprøver På årets lokale dommersamling i HedOpp FHK ble presisering av krav 
til godkjent rapport diskutert etter innsendt forslag om innskjerping, bl.a. fordi innkalt 
rapport i noen tilfeller blir misbrukt. Konklusjonen ble videresendt til FKF’s sentrale 
dommerkonferanse hvor det ble, slik vi har forstått det, at en innskjerping ble sett på som 
viktig uten videre kommentarer. Hedmark og Oppland fuglehundklubb ønsker derfor 

Forslag nr  42 /  fremmet av flere Resultat høring 89% for, 11% mot. 

Forslag nr  43 /  fremmet av NVK  
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følgende endringer tatt inn i regelverket som skal vedtas på Fuglehundtinget i 2018 med 
virkning f.o.m. 2019. Begrunnelse: 
Øvrige krav for tildeling av ÆP er godt beskrevet i punkt 4.5.1.  
Denne innskjerping er nødvendig fordi ærespremie er den høyeste premie som kan 
tildeles på skogsfuglprøver samtidig som det også er inngangsbillett til jaktchampionat. 
For å oppnå 1. pr. på skog kreves stand og reising samt ro i oppflukt og skudd i en og 
samme situasjon, i tillegg til apportbevis. HedOpp FHK mener på dette grunnlag at en 
innskjerping av regelen for godkjent rapport er nødvendig for å kunne tildele 1.pr. skog 
m/æp.  
Regelen skal også gjelde for tildeling av cacit på NM-skog og også ærespremie på 
eliteprøve skog hvis en slik prøve blir innført f.o.m. 2019 
 
 

4.1.4. Krav og fordringer.  
Nåværende tekst om rapport;  
Rapport er et pluss. En meldt rapport fra fører, spontan eller innkalt, skal alltid avsluttes 
med stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal godkjennes.  
Ny ordlyd vedr. beskrivelse av rapport;  

44 «Rapport er et pluss. En meldt rapport fra fører skal være spontan (innkalt rapport 

godkjennes ikke) og skal alltid avsluttes med stand som fører til en reell fellingsmulighet 
for å bli godkjent.  

 
 

4.1.5. Premiering. 
Det anvendes kvalitetsbedømmelse med premiegradene; 1. premie, 2. premie, 3. premie, 
samt 0 premie. For tildeling av 1. AK skal prøvetiden være minst 60 minutter. For særdeles 
fremragende arbeid kan ÆP (ærespremie) gis som et kvalitetstillegg til 1. AK. ÆP på 
skogsfuglprøve kan bare tildeles hvis hunden under prøven har vist rapport. Rapport er 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å dele ut ÆP. Hunden må også ha vist framragende 
kvaliteter i alt som ligger til grunn for premiering for at utmerkelsen skal vurderes tildelt. 
 

Forslag nr 45. Fremmet av HedOpp FHK  

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb ønsker at jaktprøvetilbudet for stående 
fuglehunder utvides med en ELITPRØVE SKOG. Etter at vi fikk et «VK-preget» 
reglement for NM-skog (innført f.o.m. 2009) har interessen for denne konkurranseformen 
på skogen vært stigende, og det har blitt status å vinne NM-skog. HedOpp FHK mener at 
skogsfuglprøvene nå trenger en ny prøveform utover NM-skog og AK for ytterligere å 
øke interessen for skogsfuglprøver og for å kunne gi et utvidet konkurransetilbud til de 
beste skogsfuglhundene. Forslaget har blitt drøftet på dommersamling i klubben og ble 
gitt full tilslutning med noen forslag om tilpasninger som er blitt tatt inn i det etterfølgende 
forslag til jaktprøvereglement som vi mener bør kunne vedtas på Fuglehundtinget i 2018 
og blir gjeldende f.o.m. 2019.  
 

Dette kan løses med følgende tillegg til eksisterende regler for skogsfuglprøver.  
 
4.1. ARRANGEMENT:  
Ingen endringer.  
4.1.2. KLASSE: (endres til KLASSER)  
Tillegg til eksisterende tekst:  

Forslag nr  44 /  fremmet av HedOpp FK Resultat høring 45% for, 55% mot. 
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45 Kan også arrangeres som eliteprøve for hunder som har oppnådd 1. pr. AK på 

skogsfuglprøve, høyfjellsprøve eller lavlandsprøve i inneværende eller i et av de to 
foregående år. Siste oppnådde 1.pr.AK oppgis ved påmelding. Eliteprøver kan 
arrangeres som høystatusprøve etter søknad til FKF.  
 
4.1.3. PRØVEMÅTE OG BEDØMMELSE:  
Tillegg til eksisterende tekst:  

45 Eliteprøve skog kan arrangeres ved minimum 10 deltakende hunder. Er 

deltakerantallet høyere enn 18 hunder skal prøven arrangeres over flere dager med 
kvalifiseringspartier på samme måte som i NM-skog. Slipptid på samme måte som i NM-
skog. Arrangøren kunngjør i terminlisten om prøven er 1, 2 eller 3 dagers prøve.  
Elitefinale kan ha maksimum 18 hunder fordelt på 3 partier.  
Er det færre enn 10 påmeldte hunder tilbys overgang til AK.  
Elite skog kan arrangeres med eller uten felling. Felt fugl skal apporteres. Ved prøver 
uten felling skal det apporteres utlagt fugl ved første godkjente fuglearbeid. Hunder som 
sendes videre fra kvalifisering behøver ikke å være premiert men skal vise at de kan 
apportere. Ved 1-dags prøve kreves apport kun i forbindelse med godkjent fuglearbeid.  
 
Punkt 4.1.4. Andre avsnitt fordringer:  
Tillegg:  

45 Det kreves høyt klassenivå for enhver premie eller avansement fra 

kvalifisering/semifinale (premiering/søksprestasjon skal tilsvare min. 1. AK – skog, men 
uten krav til reising).  
 
Punkt 4.1.5. Premiering.  
Tillegg:  

45 Premiering på samme måte som i NM-skog som benevnes slik i kritikken:  

1. – 2. – 3. pr. kvalifisering elite skog.  
1. – 2. – 3. pr. semifinale elite skog.  
1. – 6. pr. finale elite skog. Arrangeres prøven som 1-dagsprøve utelates ordet finale i 
kritikken.  
 

45 Ærespremie kan tildeles alle 1.premievinnere under forutsetning av særdeles høyt 

klassenivå inkl. komplett fuglearbeid m/reis. I tillegg kreves rapport slik som beskrevet i 
«regler for skogfuglprøver» punkt 4.1.4. (etter event. regelverksendring gjeldende fra 
2019). Championatpoeng gis på samme måte som i NM-skog.  
Premiering i elite-skog gir ikke rett til start på prøver hvor kvalifiseringkravet er 1. VK. 

 
 

4.2. REGLER FOR KOMBINERT JAKTPRØVE. 
 

Forslag nr 46. Fremmet av NWK.: Innføring av Eliteklasse i kombinert 

 

4.2.1. Arrangement. 
Den kombinerte jaktprøve omfatter prøvegrenene feltarbeid, vannarbeid, sporarbeid og 
søksapport. Prøven kan avvikles på følgende måte: 
Som fullkombinert prøve med gjennomføring av alle disipliner samme dag. Eller som delt 
prøve med vannarbeid, sporarbeid og søkapport - apportgrenene – ved ett arrangement og 
feltarbeid for seg ved et annet arrangement. Feltarbeidet arrangeres som høyfjell -, lavland- 

Forslag nr  45 /  fremmet av HedOpp FK Resultat høring 50% for, 50% mot. 
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og eller skogsfuglprøve. Det kan avvikles som eget arrangement, eller resultat oppnådd ved 
vanlig åpen jaktprøve kan benyttes. Resultatet i apportgrenene ved en og samme prøve kan 
brukes i kombinasjon med ett, og bare ett, prøveresultat i feltarbeid oppnådd i samme 
kalenderår. Unntak fra dette er arrangement hvor det på stedet utdeles premie i full 
kombinert prøve. Her må alle resultat i så vel apportgrenene som i feltarbeid være oppnådd 
under prøven. Resultat oppnådd ved full kombinert prøve kan ikke brukes videre. Resultat i 
apport - grenene og/eller i feltarbeid oppnådd i UK/AK etter Svenska Kennelklubbens til 
enhver tids gjeldende ”Regler for jaktprov med vorsteh” kan benyttes ved delt 
prøvearrangement samme kalenderår. Resultater fra apportprøver i Norge kan benyttes på 
feltprøver i Sverige samme år, i alle klasser. AK apport fra Norge kan også brukes for start i 
eliteklasse i Sverige 
 
Kommentar:  
Fullkombinert  
Her går alle øvelsene på samme dag. Feltprøve kan være lavland, høyfjell eller skog. De 
som blir innstilt til premie fra en av disse prøvetypene får gå apport øvelsene senere på 
dagen. Apportøvelsene kan tas direkte der det ligger til rette for dette. Det kan arrangeres 
fullkombinert både i AK og UK (ikke UK på skog). Det er mest praktisk og arrangere 
fullkombinert sammen med en fra før etablert prøve, og at disse deltakere går på et vanlig 
parti.  En fullkombinert premie kan aldri bli høyere enn laveste premie.  
Noen eksempler 
En hund er innstilt til 1. premie AK fra høyfjell og får 8 på vannapport 9 på søkapport og 5 på 
spor = 3 AK fullkombinert 
En hund er innstilt til 2. premie UK fra lavland og får 10 på vannapport og 10 på søkapport 
(NB ikke spor i UK) = 2 UK fullkombinert 
En hund er innstilt til 1. AK skog og får 10 på vannapport og 10 på søkapport og 3 på spor = 
0 AK fullkombinert   
 
 

4.2.2. Gjennomføring. 
Feltarbeid:  
Feltarbeidet ved separat arrangert prøve avlegges, vurderes og premieres etter samme 
retningslinjer som de øvrige jaktprøver for stående fuglehunder. 
 
Vannarbeid, sporarbeid og søkapport:  
I disse disipliner prøves hundene enkeltvis. Ved innbydelsen til prøver må det fremgå hvilken 
viltart som benyttes som apportobjekt. Jaktbare fuglearter benyttes som apport objekter (dvs. 
hele fugler som er ferske, opptint og ikke tørket). I alle øvelser kan hunden settes på inntil tre 
ganger. 
 
Vannarbeid:  
Hundens vannpasjon og dens evne til samarbeid med fører for å lokalisere viltet og 
apportere det fra vannet skal prøves. Ved standplassen skal dommeren meddele føreren 
hvor han og hunden skal stå når fuglen kastes og hvor avlevering skal finne sted.  
 
Dette skal være minst 5 meter fra vannkanten slik at hunden har god anledning til å se fuglen 
bli kastet. Her skal fører oppholde seg mens hunden arbeider. Hunden skal kun dirigeres 
med tegn, tilrop eller fløyte. Hjelpemidler som ekstra skudd, steinkast o.l. er ikke tillatt. 
Hunden skal sitte fri ved førers fot inntil apportordre gis etter tegn fra dommeren. Dommeren 
avgjør når prøving av en hund skal avsluttes. 
 
Særskilt for UK: Vannarbeid i UK utføres ved apport av en fugl som kastes fra stranden ut 
på dypt vann. Skudd løses ikke. 
 
Særskilt for AK:  
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Vannarbeid i AK utføres ved apport av en fugl som umiddelbart etter skudd kastes fra 
båt/land minst 50 meter fra strandstedet. På vei mot fuglen skal hunden forsere et 
våtmarksområde. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold til 
prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra 
prøve til prøve. 
 

46 Særskilt for EK: Vannarbeid i EK utføres ved apport av fugl, som er lagt ut før 

hunden har kommet frem til standplass. Fuglen legges ut i siv belte/ våtmarks 
område. Hunden skal ikke se hvor fuglen blir lagt ut. Skudd skal ikke benyttes. Fører 
får anvist fallplass. Hunden skal på kommando avsøke siv området. Søket kan 
dirigeres av føreren. Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Fuglen 
skal ligge 40 – 60 meter fra standplassen, beroende på prøveområde og 
vanntemperatur. Dybden på vannet skal være slik at hunden må svømme minst 
halve strekningen. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold 
til prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig 
lik fra prøve til prøve. 
Når hunden er på vei tilbake til standplass, skal det skytes og umiddelbart etter skudd 
kastes den en ny fugl synlig for hunden. Denne fuglen skal apporteres etter at den 
første fuglen er avlevert korrekt.  
 
 
Sporarbeid (gjelder kun AK):  
Hundens evne til å spore opp og apportere såret småvilt skal prøves. Sporet legges i bukter 
med hovedretning mest mulig i medvind. Det bør gå dels gjennom åpen mark og dels 
gjennom vegetasjonsrikt terreng, og på betryggende avstand fra tidligere lagte spor. 
Standplassen og sporets forløp markeres. Ved sporets slutt legges viltet, eventuelt et annet 
enn det som er slept, men av samme art. Føreren får anvist startplass og sporretning 
("skuddsted" og "fluktretning"). 
 
Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk. retningsforandringer. Hunden 
kan føres frem til startpunktet i line. Der må hunden løses fra linen. På kommando skal 
hunden selvstendig finne sporet som begynner minst 20 meter fra startstedet. Første 
spormarkering skal stå ca. 50 meter fra sporets begynnelse. Føreren skal oppholde seg på 
startstedet så lenge hunden er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden uten spesiell 
kommando gripe det og raskt vende tilbake til standplass hvor det avleveres til føreren. 
Hunden kan dirigeres fram til første merke, og fra samme merket og inn under retur. 
 

46 Sporarbeid i EK = sporarbeid i AK 
 
Søkapport:  
Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet småvilt som ikke har etterlatt seg spor skal 
prøves. Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og 
uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en 
slik måte at hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet. 
Dommeren anviser "fluktretningen" og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted, 
og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal 
hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og 
straks bringes tilbake til startstedet hvor det avleveres til føreren. Fører kan dirigere hunden 
ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes. 
 
Særskilt for UK: Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være minst 20 meter. 
Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og apportobjektet plasseres slik at vinden 
blir best mulig for hunden, forholdene tatt i betraktning. 
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Særskilt for AK: Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til 
Apportobjektet skal være minst 50 meter, og avstanden mellom dem minst 10 meter. 
Prøveområdet skal dels være åpen mark, dels tettere vegetasjon. Det skal ikke blåse 
medvind fra standplassen til apport objektene. For å kunne godkjennes må hunden bringe 
begge apportobjektene til startstedet hvor de avleveres til føreren.  
 

46 Særskilt for EK: Apport rute. 

Prøveruten må være minst 50 x 50 meter eller større. Føreren får flytte seg frem og 
tilbake i prøveruten under apporten. Det skal benyttes 4 apportobjekter (fugl) av 
minst 3 forskjellige arter. Apportobjektene skal fordeles jevnt i ruten, et vilt i hver 
kvadrat. Alle apportobjektene skal i ruten. Viltet skal legges ut på samme sted til alle 
hunder. På standplass skal hunden sitte rolig 1 meter fra fører, bak basis linjen ved 
midtlinjen. Avlevering av viltet skal skje ved startplass. Prøveområdet skal dels være 
åpen mark, dels tettere vegetasjon. For å kunne godkjennes må hunden bringe inn 
minst 3 apportobjekter. 
Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. 
 

4.2.3. Premiering. 
Ved prøve i apportgrenene utdeles 1., 2. eller 3. premie apport. For hver disiplin gis skriftlig 
kritikk og karakter etter skala fra 0-10 med 10 som beste resultat. Hund som ikke har 
oppnådd minst 4 i hver øvelse, kan ikke premieres. 
For å få 1. pr. apport kreves minst 8 poeng i hver disiplin. 
For å få 2. pr. apport kreves minst 6 poeng i hver disiplin. 
For å få 3. pr. apport kreves minst 4 poeng i hver disiplin. 
 
Premie kun fra apportprøve meritterer ikke til start i VK på utstilling eller jaktprøve. 
Premiegradene i kombinert er 1, 2. eller 3. premie UK/AK – kombinert. Alternativt 1, 2. eller 
3. premie VK - kombinert.  
 
Premieringer fra vanlig høyfjells-, lavlands - eller skogsfuglprøver kan kombineres med en 
apportpremie til en kombinertpremie. Premiering fra VK kan kombineres med en 
apportpremie til en kombinertpremie ut fra sammenlignbare poengsummer i AK fra tabellen 
nedenfor.  
 
Eksempler: 
Hund som har oppnådd 1. premie UK apport samme kalenderår som hunden har oppnådd 3. 
UK på lavland, får en 3. premie UK kombinert. 
Hund som har oppnådd 1. AK høyfjell samme kalenderår som hunden har oppnådd 2.premie 
AK apport, får en 2. premie AK kombinert. 
Hund som har oppnådd 1. premie AK apport samme år som hunden har oppnådd 3. VK 
semifinale, får en 1. VK kombinert. 
 
UK/AK 
Premiegrad    Karakterer  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. pr. AK med ÆP skogsfuglprøve  10  
1. pr. AK eller UK      8  
2. pr. AK eller UK      6  
3. pr. AK eller UK      4  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
VK 
Premiegrad    Karakterer  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. VK M/CACIT    10  
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1. VK M/CK    10 
2. VK M/Res. CACIT   10 
2. VK M/CK    10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. VK Finale/Semifinale     9  
2. VK Finale/Semifinale     9 
3. VK Finale (3. dag )      9 
1. VK       9 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
2. VK        8 
3. VK Semifinale      8  
4. VK Finale/semifinale      8 
5. VK Finale (3.dag )      8 
6. VK Finale (3.dag )      8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. VK semifinale/finale (2.dag )            7  
6. VK semifinale/finale (2.dag )     7 
3. VK        7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. VK        6  
5. VK        6 
6. VK        6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Forslag nr 47 fremmet av FKF DUA. Dette kom inn i januar 2018 og legges fram uten 

at det er behandlet i distriktsklubbene. (Hele 4.2 er om arbeidet) 
 
4.2. REGLER FOR FULLKOMBINERT JAKTPRØVE, APPORTPRØVE OG 
APPORTBEVISPRØVE (apportbevisprøve tilhører pkt 4.3). 
 
4.2.1. Fullkombinertprøve. 
Den fullkombinerte jaktprøve omfatter prøvegrenene feltarbeid, vannapport, sporapport og 
søksapport. Prøven skal avvikles på følgende måte: Som fullkombinert prøve med 
gjennomføring av alle disipliner samme dag. 
 
Kommentar: 
Fullkombinert 
Her går alle øvelsene på samme dag. Feltprøve kan være lavland, høyfjell eller skog. De 
som blir innstilt til premie fra en av disse prøvetypene får gå apport øvelsene senere på 
dagen. Apportøvelsene kan tas før feltdelen eller ute på feltdelen der det ligger til rette for 
dette. Det kan arrangeres fullkombinert både i AK og UK (ikke UK på skog). Det er mest 
praktisk å arrangere fullkombinert sammen med en fra før etablert prøve, og at disse 
deltakere går på et vanlig parti. En fullkombinert premie kan aldri bli høyere enn laveste 
premie. 
Noen eksempler 
En hund er innstilt til 1. premie AK fra høyfjell og får 8 på vannapport 9 på søkapport og 5 på 
spor = 3 AK fullkombinert 
En hund er innstilt til 2. premie UK fra lavland og får 10 på vannapport og 10 på 
søkapport (NB ikke spor i UK) = 2 UK fullkombinert 
En hund er innstilt til 1. AK skog og får 10 på vannapport og 10 på søkapport og 3 på 
spor = 0 AK fullkombinert 
På apportøvelsene har fører anledning til å benytte egen medbrakt fugl som skal godkjennes 
av dommer. Alle lovlig jaktbare arter er tillatt på alle apportøvelser. 
 

Forslag nr  46 /  fremmet av NWK Resultat høring 38% for, 72% mot. 
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4.2.2. Apportprøve. 
Vannapport, sporapport og søkapport: 
I disse disipliner prøves hundene enkeltvis. Ved innbydelsen til prøver må det fremgå hvilken 
viltart som benyttes som apportobjekt. Jaktbare fuglearter benyttes som apport objekter (dvs. 
hele fugler som er ferske, opptint og ikke tørket). I alle øvelser kan hunden settes på inntil tre 
ganger. 
 
Vannapport: 
Hundens vannpasjon og dens evne til samarbeid med fører for å lokalisere viltet og 
apportere det fra vannet skal prøves. Ved standplassen skal dommeren meddele føreren 
hvor han og hunden skal stå når fuglen kastes og hvor avlevering skal finne sted. Dette skal 
være minst 5 meter fra vannkanten slik at hunden har god anledning til å se fuglen bli kastet. 
Her skal fører oppholde seg mens hunden arbeider. Hunden skal kun dirigeres med tegn, 
tilrop eller fløyte. Hjelpemidler som ekstra skudd, steinkast o.l. er ikke tillatt. Hunden skal 
være fri og i ro ved førers fot inntil apportordre gis etter tegn fra dommeren. Dommeren 
avgjør når prøving av en hund skal avsluttes. 
 
Særskilt for UK: 
Vannapport i UK utføres ved apport av en fugl som kastes fra vannkanten og ut på dypt 
vann. Hunden må vise svømmeferdighet for og kunne premieres. Skudd løses ikke. 
 
Særskilt for AK: 
Vannapport i AK utføres ved apport av en fugl som umiddelbart etter skudd kastes fra 
båt/land minst 50 meter fra standplass. På vei mot fuglen skal hunden forsere et 
våtmarksområde. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold til 
prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra 
prøve til prøve. Om båt benyttes, skal den plasseres i en rett linje ut fra standplass og fugl 
etter skudd og kast. Avstand skal være minst 20 meter fra apportobjektet. Oppførsel i båten 
må presiseres, det skal foregå uten å forstyrre den som avprøves, dvs være stille og rolig. 
 
Sporapport (gjelder kun AK): 
Hundens evne til å spore opp og apportere såret fugl skal prøves. Sporet legges i bukter 
med slakke vinkler. Det bør gå dels gjennom åpen mark og dels gjennom vegetasjonsrikt 
terreng, og på betryggende avstand fra tidligere lagte spor. Standplassen og sporets forløp 
markeres. Ved sporets slutt legges viltet, eventuelt et annet enn det som er slept, men av 
samme art. Sportrekker med trekkfugl må plassere seg i forhold til vind og terreng ved 
sporende i forhold til hvordan viltet plasseres. Føreren får anvist startplass og sporretning 
("skuddsted" og "fluktretning"). 
Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk. retningsforandringer. Hunden 
kan føres frem til startpunktet i line. Der må hunden løses fra linen. På kommando skal 
hunden selvstendig finne sporet, som skal markeres med to pinner, og begynne minst 20 
meter fra startstedet. Første spormarkering skal være synlig fra startstedet, og skal stå ca. 
50 meter fra sporets begynnelse. Føreren skal oppholde seg på startstedet så lenge hunden 
er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden uten spesiell kommando gripe det og raskt 
vende tilbake til standplass hvor det avleveres til føreren. Hunden kan dirigeres fram til første 
merke, og fra samme merket og inn under retur. Det skal i utgangspunktet trekkes nytt spor 
for hver hund, men dersom en hund aldri kommer seg frem på sporet, kan dommer vurdere å 
tilby det samme sporet til neste hund. 
 
Søkapport: 
Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet fugl som ikke har etterlatt seg spor skal 
prøves. For å sikre mest mulig like forhold med hensyn til luktbildet under avprøvingen, skal 
minimum fire hunder m/fører gå over det aktuelle terrenget på kryss og tvers. Apportobjektet 
legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører eller hund har 
kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at hunden ikke 
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bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet. Dommeren anviser "fluktretningen" 
og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted, og hvor fører skal oppholde seg så 
lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke 
det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks bringes tilbake til startstedet hvor 
det avleveres til føreren. Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren 
avgjør når prøving av hunden skal avsluttes. 
 
Særskilt for UK: 
Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være et godt haglehold 30 til 50 meter styrt 
av topografi. Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og det skal etterstrebes at 
apportobjektet plasseres slik at vinden blir best mulig for hunden, forholdene tatt i 
betraktning. 
 
Særskilt for AK: 
Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til apportobjektet skal 
være minst 50 meter, og avstanden mellom dem minst 10 meter. Prøveområdet skal dels 
være åpen mark, dels tettere vegetasjon. For å kunne godkjennes må hunden bringe begge 
apportobjektene til startstedet hvor de avleveres til føreren. Hund som vi er sikre på at 
påviser viltet, og deretter forlater dette uten å ta det med seg, skal avsluttes. Dette gjelder 
når hunden påviser viltet første gang, og ikke om hunden legger ned viltet på vei inn for 
deretter å ta det opp igjen med eller uten kommando. Det presiseres at dette kun gjelder i 
AK. I begge disse situasjoner får ikke hunden flere påsett. 
 
Kommentarer: 
* På apportprøvene har fører anledning til å benytte egen medbrakt fugl som skal 
godkjennes av dommer. Alle lovlig jaktbare fuglearter er tillatt på alle apportøvelser. 
* Det er viktig at brukt vilt på standplass oppbevares og plasseres slik at det ikke virker 
forstyrrende på den hund som avprøves. Fører bør gjøres oppmerksom på hvor viltet 
befinner seg. 
* Det må være god kontroll av opptak av viltet. Dette for å avdekke slurvete opptak, tygging, 
nøling og hund som forlater viltet 
* Skjemmende kommandering, rop og skrik kan gi poengtrekk. 
* Det kan bedømmes som påsett selv om dommer ikke har bedt om det. Deltager skal i slike 
tilfeller gjøres oppmerksom på dette mens øvelsen pågår. 
* Tørket vilt er ikke tillatt brukt på en apportprøve. 
* Vindretning er ikke avgjørende for plassering av viltet i noen av øvelsene. Under praktisk 
jakt vurderes ikke vindretning før man sender ut hunden for å apportere skutt eller skadet vilt. 
Se allikevel søkapport, særskilt for UK. 
Spesielt for Norskregistrerte kontinentale hunder: 
Resultater fra apportprøver i Norge kan benyttes på feltprøver i Sverige samme år, i 
alle klasser. AK apport fra Norge kan også brukes for start i eliteklasse i Sverige. 
 
4.2.3. Premiering og Norsk Jaktchampionat Kombinert NJ(K)CH 
Ved prøve i apportgrenene utdeles 1., 2. eller 3. premie apport. For hver disiplin gis skriftlig 
kritikk og karakter etter skala fra 0-10 med 10 som beste resultat. Hund som ikke har 
oppnådd minst 4 i hver øvelse, kan ikke premieres. 
For å få 1. pr. apport kreves minst 8 poeng i hver disiplin. 
For å få 2. pr. apport kreves minst 6 poeng i hver disiplin. 
For å få 3. pr. apport kreves minst 4 poeng i hver disiplin. 
Premie kun fra apportprøve meritterer ikke til start i VK på utstilling eller jaktprøve. 
For å oppnå NJ(K)CH kreves følgende: 
3 x 1. AK på feltprøve, eller VK-premie som gir like mange poeng som 1. AK i henhold til 
tabellen nedenfor. 
1 x 1. pr AK apport som må oppnås i samme kalenderår som minst en av de tellende 
feltpremiene. 
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1 x Very Good på utstilling AK/VK 
 
Premiegrad Poeng 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. pr. AK med ÆP skogsfuglprøve 10 
1. pr. AK 8 
2. pr. AK 6 
3. pr. AK 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VK 
Premiegrad Poeng 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. VK M/CACIT 10 
1. VK M/CK 10 
2. VK M/Res. CACIT 10 
2. VK M/CK 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. VK Finale/Semifinale 9 
2. VK Finale/Semifinale 9 
3. VK Finale (3. dag ) 9 
1. VK 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. VK 8 
3. VK Semifinale 8 
4. VK Finale/semifinale 8 
5. VK Finale (3.dag ) 8 
6. VK Finale (3.dag ) 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. VK semifinale/finale (2.dag ) 7 
6. VK semifinale/finale (2.dag ) 7 
3. VK 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. VK 6 
5. VK 6 
6. VK 6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.3. APPORTBEVIS/APPORTBEVISPRØVE. 
 
Apportbevis kan oppnås på følgende måter:  

- Godkjent apport på prøve for stående fuglehunder der det av premiegraden eller  
kritikken fremgår at hunden har utført godkjent apport. 

- Oppnår minst 7 poeng i søkapporten på apportprøve eller fullkombinert prøve i AK. 

- Bestått apportbevisprøve etter gjeldende retningslinjer. 
 

4.3.1. Apportbevisprøve. 
 Kan arrangeres i forbindelse med annen ordinær fuglehundprøve eller som særskilt prøve. 

Øvelsens gjennomføring er beskrevet i pkt.4.2.2. Søkapport, hvor det første apportobjektet er 
gjeldende for apportbeviset.  

  
Kommentar: Avstand til apportobjektet skal være et naturlig haglehold ca 25-40m. 
Apportobjekt se pkt 3.2.2. 
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Forslag nr 48. Fremmet av Vestlandets FHK. Endring av gjennomføring av 

apportbevisprøve.  
 
4.3.1 Apportbevisprøve 

Apportbevisprøve kan arrangeres i forbindelse med ordinær fuglehundprøve eller som 48 et 

eget arrangement. Når prøven arrangeres som et eget arrangement skal apportbevisprøven 
være  terminlistefestet. Den enkelte klubb melder inn sine planlagte apportbevisprøver til 
FKF innen1.  januar hvert år. Som dommer fungerer jaktprøvedommer for stående 

fuglehunder eller dommer autorisert for kombinerte jaktprøver. 48 Prøven gjennomføres som 

søksapportdelen av den kombinerte jaktprøven, beskrevet i pkt.4.2.2.  med unntak av at 
tørket fugl vil kunne godkjennes her. Deltager er selv ansvarlig for å ha 2 apportobjekt som 
skal godkjennes av dommeren. Fuglen kan være hel og fersk, frossen, opptint eller tørket. 

 

Forslag nr 49. Fremmet av FKF DUA. Endring av gjennomføring av 

apportbevisprøve- 
 
4.3. APPORTBEVIS/APPORTBEVISPRØVE. 
Apportbevis kan oppnås på følgende måter: 
- Godkjent apport på prøve for stående fuglehunder der det av premiegraden eller 
kritikken fremgår at hunden har utført godkjent apport. 
- Oppnår minst 7 poeng i søkapporten på apportprøve eller fullkombinert prøve i AK/UK. 
- Bestått apportbevisprøve etter gjeldende retningslinjer. 
 
4.3.1. Apportbevisprøve. 
Kan arrangeres i forbindelse med annen ordinær fuglehundprøve eller som særskilt prøve. 
Øvelsens gjennomføring er beskrevet i pkt.4.2.2. Søkapport, hvor det første apportobjektet er 
gjeldende for apportbeviset. 
 
Kommentar: 

49 Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være et godt haglehold 30 til 50 meter 

styrt av topografi. På apportbevisprøven har fører anledning til å benytte egen medbrakt fugl 
som skal godkjennes av dommer. Alle lovlig jaktbare arter er tillatt. Fuglen skal være fersk, 
opptint eller tørket. Fuglen skal i utgangspunktet være hel, men den kan godkjennes om 
deler som naturlig kan falle av i et hagleskudd, mangler. All fugl skal godkjennes av dommer. 

 
Forslaget er levert på et tidspunkt slik at det ikke er med i dokumentet som ble sendt til høring. 
 

Forslag nr 50. Fremmet av NVK. Endring av reglement for apportbevis/ 

apportbevisprøve 
 
4.3. APPORTBEVIS/APPORTBEVISPRØVE.  
Apportbevis kan oppnås på følgende måter:  
- Godkjent apport på prøve for stående fuglehunder der det av premiegraden eller kritikken 
fremgår at hunden har utført godkjent apport.  

- Oppnår minst 7 poeng i søkapporten på apportprøve eller fullkombinert prøve i AK/UK.  

- Bestått apportbevisprøve etter gjeldende retningslinjer.  
 
4.3.1. Apportbevisprøve.  

Forslag nr  48 /  fremmet av VFK Resultat høring 25% for, 75% mot. 

Forslag nr  49 /  fremmet av FKF DUA . 
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Kan arrangeres i forbindelse med annen ordinær fuglehundprøve eller som særskilt prøve. 

50 Apportbevisprøven skal bekjentgjøres offentlig minimum en uke i forkant. Øvelsens 

gjennomføring er beskrevet i pkt.4.2.2. Søkapport, hvor det første apportobjektet er 
gjeldende for apportbeviset. 
 

50 Endring av praktiseringsregel: 

- Apport skal legges ut på 30 – 50 meter (ikke 25-40 som i dag) 

 

 
5. REGLER FOR HØYSTATUSLØP. 
 
Dersom det ikke framgår annet av regelverket, jaktprøveregelverkets pkt 5, gjelder NKKs 
regler for jaktprøver for stående fuglehunder. Et høystatusløp er beskrevet i 
jaktprøveregelverket. Regelverket for høystatusløpene vedtas og kan endres under 
revisjonen av jaktprøveregelverket. For å arrangere et høystatusløp kreves over 20 startende 
hunder.  
 
 

Forslag nr 51. Fremmet av Salten FK og Bodø JFF Nye FCI regler. Det må 

være minimum 30 startende hunder for parløp og 15 hunder om det prøves enkeltvis. 

 

 

5.1. REGLER FOR NORSK DERBY. 
 

5.1.1 Generelt. 
Vedtatt av NKKs Hovedstyre 25.10.72. Revidert siste gang 2003. 
 

5.1.2. Arrangement. 
Norsk Derby er et konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i NKK eller register 
anerkjent av NKK. FKF og Derbykomitèen er overlatt den praktiske gjennomføringen av 
Norsk Derby. Derbykomitèen kunngjør når og hvor Norsk Derby avholdes. Konkurransen 
avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av antall deltakende hunder. 

• 1. dag – Kvalifisering 

• 2. dag - Semifinale (evt. finale) 

• 3. dag – Finale. 
 

5.1.3. Deltakelse. 
Konkurrerende hunder skal ikke være 24 måneder på løpets 1. dag. Ingen hund kan 
konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby. Krav til deltakelse er 1. premie UK. 
 

5.1.4. Påmelding. 
Påmeldingsfristen til Norsk Derby settes til 1. mai samme år som prøven avholdes. 
Påmeldingsavgiften fastsettes av FKF. 
 

5.1.5. Prøvemåte og bedømmelse. 
Bedømmelsen skjer etter dommernes frie skjønn. Dommeren skal ta overveiende hensyn til 
hva hundene viser av naturlige jaktlige anlegg som: 

Forslag nr  50 /  fremmet av NVK . 

Forslag nr  51 /  fremmet av Salten og Bodø Resultat høring 75% for, 25% mot. 
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• Jaktlyst 

• Søk (aksjon og fart, intensitet og stil, utnyttelse av vind og terreng) 

• Viltfinnerevne og lokaliseringsevne 

• Utviklet standinstinkt 

• Vilje til å reise vilt 

• Samarbeidsvilje og jaktbarhet (skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd) 
Først i annen rekke skal dommerne ta hensyn til uttrykk for dressur. Dommerne kan avbryte 
prøving av hund som ikke viser tilstrekkelig jaktlige anlegg.  
 

5.1.6. Dommerkritikker. 
I kritikkene for Norsk Derby skal dommerne begrunne sine avgjørelser slik at kritikkene kan 
tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for hver prøvedag med 
innstilling til hvilke hunder som går videre til neste dags konkurranse. Finalekritikkene formes 
som konkurransekritikker slipp for slipp.  
 
Kommentar: Det fylles ut tallkarakterer for alle hunder alle dager. Det skrives skriftlig kritikk 
for alle hunder alle dager. Denne skal skrives som en vinnerklassekritikk: Hvem hunden går i 
slipp mot, hundens prestasjoner i hvert enkelt slipp, hvem vinner slippet og hvorfor, 
eventuell premiegrad og om hunden går videre til neste dag.  For finalen skrives det i tillegg 
dreiebok for finaledagen. 
 

5.1.7. Premiering. 
Første dag (Kvalifisering): Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent 
fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND kvalifisering osv. 
Annen dag (Semifinale): Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent 
fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr ND Semifinale osv. 
Finale: Det kan utdeles inntil seks premier. Betingelse for premiering er at hunden under 
finaleomgangen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den. Det er ikke en 
betingelse for  deltakelse i finaleomgangen at hunden har brakt fugl for skudd under 
kvalifiseringsprøven eller evt. semifinale. De to hunder som tildeles 1. og 2. premie skal ha 
vært prøvet direkte mot hverandre i finaleomgangen innen endelige premiegrader fastsettes. 
Den øvrige premierekkefølge kan fastsettes ved skjønn. Dommerne kan holde tilbake inntil 
samtlige premier i fall ingen hund finnes verdig til premiering i Norsk Derby. De premierte 
hunder får pengepremier. 
Dessuten premieres på følgende måte:  
Den seirende hund tildeles tittelen NORSK DERBYVINNER (årstall) og hundens og eierens 
navn innføres i Derbyprotokollen. Hundens eier får rett til å oppbevare Derbypokalen og 
Derbyprotokollen inntil 1. august neste år, da den uoppfordret skal leveres tilbake til NKK. 
Derbypokalen kan aldri vinnes til eie. Den holdes forsikret av NKK. Vinneren får en miniatyr 
av Derbypokalen til eie. Oppdretteren av Derbyvinneren får minnepremie. De øvrige 
premierte hunder får spesialpremier. 
 

5.1.8. Derbykomitèen. 
 

Forslag nr 52. Fremmet av FKF DU Tilpassing til dagens praksis. Komiteen velger selv 

sin formann. I praksis er lengstsittende medlem leder i derbykomiteen 
 

NKKs hovedstyre oppnevner etter innstilling fra FKF hvert år en Derbykomité på tre 

medlemmer. 52 Komiteen velger selv sin formann. Lengstsittende medlem er leder i 

komiteen. Komitèen trekker opp retningslinjene for Norsk Derby, og kan innstille til 
forandringer i Derbyreglene. Derbykomitèen fastsetter pengepremienes størrelse. Komitèen 
fastsetter neste års startkontingent i ulike terminer, og underretter arrangøren om dette i god 
tid innen påmeldingen skal skje. 
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5.1.9. Regler, forandringer, dispensasjoner. 
I den utstrekning intet annet fremgår av ovennevnte Derbyregler skal NKKs vanlig 
jaktprøveregler for stående fuglehunder gjeldende på det tidspunkt Derbyløpet avvikles, 
legges til grunn. 

 

Flere forslag til forandringer av høystatusløp for unghunder. 
Eksisterende regler:  
 

5.2.  REGLER FOR UNGHUND GRAND PRIX. 
 

5.2.1. Generelt. 
Unghund Grand Prix er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder vedtatt av FKFs 
representantskap i 1987. 
 

5.2.2. Arrangement. 
Løpet er innstiftet av Telemark Fuglehundklubb i 1987, og arrangeres i høyfjellet i Sør-Norge. 
Prøven avvikles etter NKKs prøveregler og går over tre dager dersom antall påmeldte 
hunder krever det. Fredag er kvalifisering til Unghund Grand Prix (UGP) og gjennomføres 
etter vinnerklasseprinsippet, men med UK krav til dressur. Inntil 24 hunder kan tas ut til UGP 
første dag. 
 

5.2.3. Deltakelse. 
Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående 
fuglehunder. Maksimalt kan 80 hunder stille til start. Ved overtegning blir det foretatt 
loddtrekning. 
 

5.2.4. Påmelding. 
Påmeldingen skjer etter FKFs fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver. For tiden ved å 
innbetale påmeldingsavgiften, og denne merkes med hundens registreringsnummer, når og 
hvor 1UK er oppnådd, samt hvem som fører dersom det ikke er eier. Påmeldingsfristen 
fremgår i årets terminliste.  
 

5.2.5. Prøvemåte og bedømmelse. 
Bedømmelsen starter på UGP første dag med en slipptid på 15 minutter, etter loddtrekning. 
De som har mulighet til å gå videre til finalen skal deretter ha et utholdenhetsslipp på 45 
minutter. For hunder som ikke viser høyt klassenivå skal avprøvningen stanses når 
dommerne finner det riktig og hensiktsmessig. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva 
hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som; jaktlyst, søk, aksjon, fart, intensitet, stil, 
utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne, lokaliseringsevne, standinstinkt, vilje til å reise 
fugl og samarbeidsvilje. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd. Fra UGP første 
dag kan det tas ut inntil 6 hunder fra hvert parti. I finalen starter hundene etter loddtrekning 
med en slipptid på 30 minutter og positive og negative forhold fra UGP første dag er nå 
tellende. Dommerne fastsetter den videre slipprekkefølge og slipptid, slik at det kan rangeres 
6 hunder til premiering. Det er en betingelse for premiering at hunden i løpet av de to siste 
prøvedagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det i denne 
situasjonen er skutt over den. Under rangeringen skal det legges vesentlig vekt på hundens 
format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres som matching ved å begynne med lavest 
rangerte hund, som på den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til 
den eventuelt blir slått av makker. 

 

Forslag nr  52 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for. 
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5.2.6. Dommere. 
Dag 2 dømmes av inntil tre dommere som har dømt UGP første dag slik at alle partiene blir 
representert med en dommer. Fra første dag må dommerne være særdeles nøye med å 
beskrive hver hunds prestasjoner i dommerkritikkene, og begrunne sine avgjørelser. Dette er 
selvsagt viktig for alle dagers bedømmelse slik at kritikkene kan tjene som rettledning for 
oppdretterne. 
 

Kommentar: Det skrives kritikker for alle startende hunder. De som går videre til dag 
2 får kritikk og tallkarakterer for begge dager sett under ett.  
 

5.2.7. Premiering. 
Det premieres inntil 6 hunder. Vinneren gis tittelen: UNGHUND GRAND PRIX-VINNER 
(årstall). 
 
 

5.3.  REGLER FOR UNGHUND ARCTIC CUP.  
 

5.3.1. Generelt. 
Unghund Arctic Cup er et utholdenhets- og konkurranseløp for unghunder. Vedtatt av FKFs 
representantskap 1989. 
 

5.3.2. Arrangement. 
Løpet er innstiftet av Vest-Finnmark Fuglehundklubb og arrangeres på Finnmarksvidda 
senvinter. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, og går over to dager, hvor alt teller fra 
først til sist. Alternativt over tre dager om påmeldingen er stor og da er dag en å regne som 
kvalifisering til selve løpet. 
 

5.3.3. Deltakelse. 
Rett til å delta har hund som er registrert i NKK, eller i utenlandsk organisasjon godkjent av 
NKK. Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående 
fuglehunder. 
 

5.3.4. Påmelding. 
Påmelding skjer etter FKFs fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver. For tiden ved å 
innbetale påmeldingsavgiften og denne merkes med hundens registreringsnummer, klasse, 
og eventuelt fører dersom eier ikke er fører. Påmelding skjer vanligvis senest 5 dager før 
første prøvedag.  
 

5.3.5. Prøvemåte og bedømmelse.  
Bedømmelsen starter første dag/semifinale med lik prøvetid for alle hunder etter 
loddtrekningsrekkefølge, med minimum slipptid til sammen 30 min. For hunder som ikke 
holder tilstrekkelig høyt klassenivå, skal avprøvingen stanses når dommere finner det riktig 
og hensiktsmessig. Deretter skal de hunder som har mulighet til å gå videre til finale ha slipp 
på 15 minutter. Hundene rangeres fortløpende. Slipptiden kan endres etter føreforholdene. 
Det er ingen forutsetning for avansement til finalen at hunden har brakt fugl for skudd. 
Partiene dømmes av to autoriserte dommere og bedømmelsen skjer etter dommernes frie 
subjektive skjønn. Dommerne skal overveiende ta hensyn til hva hunden viser av jaktlig 
anlegg som:  

• Jaktlyst 

• Søk (aksjon, fart, intensitet, stil, format, utnyttelse av vind og terreng) 

• Viltfinnerevne og lokaliseringsevne 

• Standinstinkt 

• Vilje til å reise fugl 
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• Samarbeidsevne 

• Vise beherskelse i oppflukt og skudd 
 
Finaledagen starter hundene etter ny loddtrekning og avprøvingen går over til sammen 30 
minutter. Deretter fastsetter dommerne den videre slipprekkefølge og slipptid for å kunne 
rangere inntil 6 hunder til premiering. Det er en betingelse at hunden i løpet av de to 
løpsdagene selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl på vingene i en jaktbar situasjon 
og at det i denne situasjonen er skutt over hunden. Under rangering skal det legges vesentlig 
vekt på hundens viltfinnerevne, format og utholdenhet. Rangeringen gjennomføres som 
matching ved å begynne med lavest rangerte hund som på denne måte skal ha mulighet til å 
arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av makker. En eventuell 
kvalifiseringsdag avvikles etter en vinnerklassemodell, med slipptid og runder tilstrekkelig til å 
rangere hundene og innstille hunder til selve løpet. 
 

5.3.6. Dommere. 
To dommere fra forrige dags avprøving skal dømme finalen. Med flere partier den 
foregående dagen, må dommere være særdeles nøye med å beskrive hver hunds prestasjon 
i dommerkritikken og begrunne sine avgjørelser. Dette er selvsagt viktig for begge dager slik 
at kritikken kan tjene som rettledning for oppdretterne. Alle hunder som er kvalifisert til 
finalen rangeres og denne rangeringen offentliggjøres før finalen starter. Det skrives kritikker 
alle dager med innstilling om hvilke hunder som går videre til neste dags avprøving. 
Finaledagen skrives kritikken som en konkurransekritikk, slipp for slipp og med innstilling til 
eventuell premiering. 
 

5.3.7. Premiering. 
Det premieres inntil 6 hunder på bakgrunn av hundenes prestasjoner over 2 dager Vinner gis 
tittelen: UNGHUND ARCTIC CUP-VINNER (årstall). 
 
 

5.4.  REGLER FOR FORUS OPEN. 
 

5.4.1. Generelt. 
Høystatusløpet har betegnelsen Forus Open for Unghunder og er godkjent av FKFs 
representantskap i 1989. 
 

5.4.2. Arrangement. 
Høystatusløpet arrangeres i tilknytning til lavlandsprøven på Forus. 
 

5.4.3. Deltakelse. 
Løpet er åpent for unghunder som har oppnådd 1. premie UK på jaktprøve for stående 
fuglehunder. Hundene må ikke ha fylt 2 år på prøvens første dag. 
 

5.4.4. Prøvemåte og bedømmelse. 
Forus Open arrangeres over 2 dager. Vanlig unghundbedømmelse første dag, men med 
rangering for å få de beste hundene til finalen. Ingen av de hunder som går videre, må ha 
vist prestasjoner som diskvalifiserer for 1.UK. 
 

5.4.5. Premiering. 
Poenggivning i finalen som i Unghund Grand Prix.  
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5.5.  REGLER FOR SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP. 
 

5.5.1. Generelt.  
Sør-Norsk mesterskap for unghunder er et konkurranseløp.  
 

 5.5.2. Arrangement. 
Løpet er innstiftet av Vestlandets Fuglehundklub og Agder Fuglehundklub, og arrangeres i 
høyfjellet i Sør-Norge om vinteren. Prøven avvikles etter NKKs prøveregler, men er et 
konkurranseløp som avvikles over 1 - 3 dager avhengig av antall deltakende hunder. Det kan 
starte inntil 20 hunder pr parti. Det betales startkontingent etter samme satser og regler som 
for vinnerklasse.  
 

5.5.3. Deltakelse.  
Rett til å delta har unghunder som er premiert på jaktprøve for stående fuglehunder med 1 
UK premie, og som ikke har fylt 24 måneder prøvens første dag. Alle deltakere skal 
dokumentere retten til å starte ved fremlegging av kopi av dommerkritikk der premiering på 
jaktprøve fremgår. Slik dokumentasjon sendes arrangør sammen med påmelding. 
  

5.5.4. Påmelding. 
Påmelding skjer etter FKFs fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver. For tiden ved å 
innbetale påmeldingsavgiften og denne merkes med hundens registreringsnummer, klasse 
og fører dersom eier ikke er fører. Påmelding skjer vanligvis senest 5 dager før første 
prøvedag 
 

5.5.5. Bedømmelse. 
Hvert parti skal bedømmes av 2 autoriserte dommere. Bedømmelsen skal skje etter 
dommernes frie subjektive skjønn basert på jaktprøvereglene. Det kreves fremragende 
unghundkvaliteter (kvalitet til 1. premie) for rett til avansement i konkurransen. Det er ingen 
forutsetning for avansement til evt. semifinale og finale at hunden har tellende fuglearbeid. 
For øvrig skjer bedømmelsen som i en vinnerklasse hva angår administrasjon, slipptid, 
rangering, oppsett 2. runde osv. Det skal skrives fortløpende dreiebok for alle dager. 
  

5.5.6. Premiering.  
Det premieres inntil 6 hunder i finalen, og inntil 3 hunder pr. parti i kvalifiseringen og i en 
eventuell semifinale. Jaktprøvereglenes vanlige fordringer for premiering av unghunder 
legges til grunn. Den seirende hund i finalen tildeles tittelen Sør-Norsk unghundmester Vinter 
(årstall).  
 

Forslag nr 53. Fremmet av FKF DU FKF DU forslår at det arrangeres 3 høystatusløp 

for unghunder: ND høyfjell, ND lavland og ND vinter. AC, UGP, Sør-Norsk mesterskap og 
Forus Open vil ikke lengre være høystatusløp. Flere av dagens høystatusløp for unghunder 
er preget av varierende deltagelse og regelverk som er uklart også for flere av arrangørene / 
initiativtagerne. En reduksjon av antallet høystatusløp vil høyne statusen på de høystatusløp 
som da arrangeres. Regelverket for de forskjellige prøvekategoriene vil være det samme noe 
som gjør det enklere både for arrangører, dommere og deltagere. 
 

53 Forslag til nytt regelverk slik:  

 
5.1 REGLER FOR NORSK DERBY høyfjell 
 

5.1.1 Generelt: 
Vedtatt av NKKs Hovedstyre 25.10.72. Revidert siste gang 2019. 
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5.1.2. Arrangement: 
Norsk Derby høyfjell er et konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i NKK eller 
register anerkjent av NKK med minst 41 startende hunder første dag. FKF og Derbykomitèen 
er overlatt den praktiske gjennomføringen av Norsk Derby høyfjell. Derbykomitèen kunngjør 
når og hvor Norsk Derby avholdes. Konkurransen avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av 
antall deltakende hunder. 

• 1. dag – Kvalifisering 

• 2. dag - Semifinale (evt. finale) 

• 3. dag – Finale. 
 
5.1.3. Deltakelse: 
Konkurrerende hunder skal ikke være 24 måneder på løpets 1. dag. Ingen hund kan 
konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby høyfjell. Krav til deltakelse er 1. premie UK. 
 
5.1.4. Påmelding: 
Påmeldingsfristen til Norsk derby høyfjell settes til 1. mai samme år som prøven avholdes. 
Påmeldingsavgiften fastsettes av FKF. 
 
5.1.5. Prøvemåte og bedømmelse: 
Bedømmelsen skjer etter dommernes frie skjønn. Dommeren skal ta overveiende hensyn til 
hva hundene viser av naturlige jaktlige anlegg som: 

• Jaktlyst 

• Søk (aksjon og fart, intensitet og stil, utnyttelse av vind og terreng) 

• Viltfinnerevne og lokaliseringsevne 

• Utviklet standinstinkt 

• Vilje til å reise vilt 

• Samarbeidsvilje og jaktbarhet. Hunden skal vise beherskelse i oppflukt og skudd. 
 
Dommeren skal vektlegge hundens talent mer enn hvor langt den har kommet 
dressurmessig. Krav til klassenivå er det samme som for kvalifiseringskravet. Hunder som 
ikke har de nødvendige kvaliteter skal avsluttes. 
 
5.1.6. Dommerkritikker: 
I kritikkene for Norsk Derby høyfjell skal dommerne begrunne sine avgjørelser slik at 
kritikkene kan tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for hver 
prøvedag med innstilling til hvilke hunder som går videre til neste dags konkurranse. 
Finalekritikkene formes som konkurransekritikker slipp for slipp.  
 
5.1.7. Premiering: 
All premiering krever at hunden denne dagen har godkjent fuglearbeid. For premiering og for 
hunder som går videre på søk kreves at hunden holder et klassenivå i alle disipliner ikke 
dårligere enn kvalifiseringskravet.  
Første dag (Kvalifisering): Inntil 6 premieringer på hvert parti. Premieringen benevnes 1.pr 
ND høyfjell kvalifisering osv. 
Annen dag (Semifinale): Inntil 6 premieringer på hvert parti. Premieringen benevnes 1.pr ND 
høyfjell semifinale osv. 
Finale: Det kan deles ut inntil seks premier. 
 
Videre om premier:  
Den seirende hund tildeles tittelen NORSK DERBYVINNER høyfjell (årstall) og hundens og 
eierens navn innføres i Derbyprotokollen høyfjell. Hundens eier får rett til å oppbevare 
Derbypokalen høyfjell og Derbyprotokollen høyfjell inntil 1. august neste år, da den 
uoppfordret skal leveres tilbake til FKF. Derbypokalen høyfjell kan aldri vinnes til eie. 
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Vinneren får en miniatyr av Derbypokalen høyfjell til eie. Oppdretteren av Derbyvinneren får 
minnepremie. De øvrige premierte hunder får spesialpremier. 
 
5.1.8. Derbykomitèen.  
NKKs hovedstyre oppnevner etter innstilling fra FKF hvert år en Derbykomité på tre 
medlemmer. Lengstsittende medlem er komiteens formann. Komitèen trekker opp 
retningslinjene for Norsk Derby, og kan innstille til forandringer i Derbyreglene. 
Derbykomitèen fastsetter pengepremienes størrelse. Komitèen fastsetter neste års 
startkontingent og meddele arrangør og FKF dette innen 1. januar. 
 
 
5.2 REGLER FOR NORSK DERBY lavland 
 
5.2.1 Generelt: 
Vedtatt av Fuglehundtinget 2018 og NKKs samme år. 
 
5.2.2. Arrangement: 
Norsk Derby lavland er et konkurranseløp for stående fuglehunder med minimum 41 
startende hunder første dag. FKF oppnevner en eller flere medlemsklubber som arrangører 
med ansvar for den praktiske gjennomføringen. Arrangøren avgjør når og hvor Norsk Derby 
lavland arrangeres. Konkurransen avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av antall startende 
hunder første dag. 

• 1. dag – Kvalifisering – ved mer enn 60 startende hunder 

• 2. dag - Semifinale (evt. finale) 

• 3. dag – Finale. 
 
5.2.3. Deltakelse: 
Konkurrerende hunder skal være yngre enn 24 måneder på løpets første dag. Ingen hund 
kan konkurrere mer enn en gang i Norsk Derby. Krav til deltakelse er 1. premie UK. 
 
5.2.4. Påmelding: 
Påmeldingsfristen fastsettes av arrangør. Påmeldingsavgiften fastsettes av FKF og er den 
samme for alle derby. 
 
5.2.5. Prøvemåte og bedømmelse: 
Bedømmelsen skjer etter dommernes frie skjønn. Dommeren skal ta overveiende hensyn til 
hva hundene viser av naturlige jaktlige anlegg som: 

• jaktlyst 

• søk (aksjon og fart, intensitet og stil, utnyttelse av vind og terreng) 

• viltfinnerevne og lokaliseringsevne 

• utviklet standinstinkt 

• vilje til å reise vilt 

• samarbeidsvilje og jaktbarhet (skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd) 
Først i annen rekke skal dommerne ta hensyn til uttrykk for dressur. Dommerne kan avbryte 
prøving av hund som ikke viser tilstrekkelig jaktlige anlegg.  
 
5.2.6. Dommerkritikker: 
I kritikkene for Norsk Derby skal dommerne begrunne sine avgjørelser slik at kritikkene kan 
tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for hver prøvedag med 
innstilling til hvilke hunder som går videre til neste dags konkurranse. Finalekritikkene formes 
som konkurransekritikker slipp for slipp.  
 



Dommerhåndboka 2019 Side 48 
 

5.2.7. Premiering: 
All premiering krever at hunden denne dagen har godkjent fuglearbeid. For premiering og for 
hunder som går videre på søk kreves at hunden holder et klassenivå i alle disipliner ikke 
dårligere enn kvalifiseringskravet.  
Første dag (kvalifisering): Inntil 6 premieringer på hvert parti. Premieringen benevnes 1.pr 
ND lavland kvalifisering osv. 
Annen dag (semifinale): Inntil 6 premieringer på hvert parti. Premieringen benevnes 1.pr ND 
lavland semifinale osv. 
Finale: Det kan deles ut inntil seks premier. 
 
Dessuten premieres på følgende måte:  
Den seirende hund tildeles tittelen NORSK DERBYVINNER lavland (årstall) og hundens og 
eierens navn innføres i Derbyprotokollen lavland. Hundens eier får rett til å oppbevare 
Derbypokalen lavland og Derbyprotokollen lavland inntil 1. august neste år, da den 
uoppfordret skal leveres tilbake til FKF. Derbypokalen lavland kan aldri vinnes til eie. 
Vinneren får en miniatyr av Derbypokalen lavland til eie. Oppdretteren av Derbyvinneren får 
minnepremie. De øvrige premierte hunder får spesialpremier. 
 
5.3 REGLER FOR NORSK DERBY vinter 
 
- Se pkt 5.2, regler for norsk Derby lavland. 
 

 

Forslag nr 54. Fremmet av FKF styret. Begrunnelse Unghundmesterskapet. Med 

bakgrunn i at Forus Open i dag arrangeres på dispensasjon fra jaktprøveregelverket og at 
høystatusløpet tidligere år har vært arrangert i tilknytning til Forus prøven, vil det nå i det nye 
forslaget være mulighet for nye arrangører å søke om å avholde et unghundmesterskap på 
lavland. Med et nytt regelverk tror vi også at det vil kunne bidra til økt interesse, samt høyne 
statusen til arrangementet. 

 
54 Unghundmesterskap lavland Inn i stedet for Forus Open pkt 5.4 

 
Følgende fremmes som endringsforslag til pågående revisjon av jaktprøveregelverket: 

• Høystatusløp lavland rullerer mellom arrangører som FKF styret finner 
kvalifisert. Andre arrangører kan søke seg inn i rulleringen og godkjennes av 
styret i FKF 

• Navn på høystatusløpet er en del av revisjonen.  
• Endring av jaktprøveregelverket i samsvar med følgende: 

 

Forslag til regelverk og championatpoeng 
 

Arrangement.  
Norsk Derby Lavland/Norsk Unghundmesterskap Lavland (tidligere Forus Open) er et 
konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. 
Konkurransen avvikles etter NKK’s prøveregler og avvikles over to til tre dager avhengig av 
antall påmeldte hunder. For å kunne arrangere Norsk Derby Lavland/Norsk 
Unghundmesterskap Lavland kreves over 20 startende hunder. Arrangementet foregår på 
lavland og det skal være både fasan og rapphøns i terrenget det konkurreres i.  
 

• 1. dag – Kvalifisering  

• 2. dag - Semifinale (evt. finale)  

• 3. dag – Finale.  

Forslag nr  53 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 76% for, 24% mot. 
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Deltakelse. 
Rett til og delta har unghunder som er premiert på jaktprøve for stående fuglehunder med 1 
UK premie, og som ikke har fylt 24 måneder prøvens første dag. Ingen hund kan konkurrere 
mer enn en gang i Norsk Derby Lavland/Norsk Unghundmesterskap Lavland. 
 
Påmelding. 
Påmeldingen skjer etter FKFs fastsatte rutiner for påmelding til jaktprøver. For tiden ved å 
innbetale påmeldingsavgiften, og denne merkes med hundens registreringsnummer, når og 
hvor 1UK er oppnådd, samt hvem som fører dersom det ikke er eier. Påmeldingsfristen 
fremgår i årets terminliste. 
 
Prøvemåte og bedømmelse. 
Bedømmelsen skjer etter dommerens frie skjønn, dommerne skal overveiende ta hensyn til 
hva hunden viser av naturlige jaktlige anlegg som: jaktlyst, reviering, aksjon, fart, intensitet, 
utnyttelse av vind og terreng, viltfinnerevne og vilje til å reise fugl. Hunden skal kunne vise 
beherskelse i oppflukt og skudd, det skal rangeres fortløpende slik som for VK klasse og 
ingen av de hunder som går videre i konkurransen må ha vist prestasjoner som 
diskvalifiserer for 1.UK 
 
Championat Poeng. RU utarbeider retningslinjer for Championatpoeng. 

 

 

Forslag nr 55. Fremmet av Vest Finnmark FHK. Endring av Arctic Cup 

 

 

Pkt 5.3 Arctic Cup:  
 
5.3.1 Generelt 
Vedtatt av FKFs representantskap i 1989 
 
5.3.2 Arrangement 
Løpet er innstiftet av Vest Finnmark Fuglehundklubb og arrangeres på Finnmarksvidda 
senvinter av VFFK. Arctic cup vinter er et konkurranseløp for stående fuglehunder registrert i 
NKK eller register anerkjent av NKK. Konkurransen avvikles over 2 eller 3 dager avhengig av 
antall deltakende hunder. 
1.dag – kvalifisering 
2.dag – Semifinale (evt Finale) 
3.dag – Finale 
 
5.3.3 Deltakelse 
Konkurrerende hund skal ikke være over 24 mnd på løpets første dag. Ingen hund kan 
konkurrere mer enn en gang i Arctic cup vinter. Krav til deltakelse er 1.premie UK 
 
5.3.4 Påmelding 
Påmeldingsfristen til Arctic cup Vinter settes til 1 november året før prøven avholdes. 
Påmeldingsavgifter fastsettes av FKF.  
 
5.3.5 Prøvemåte og bedømmelse 
Bedømmelsen skjer etter dommernes frie skjønn. Dommeren skal ta overveiende hensyn til 
hva hundene viser av naturlige jaktlige anlegg som: 

• jaktlyst 

Forslag nr  54 /  fremmet av styret i FKF Resultat høring 75% for, 25% mot. 
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• søk (aksjon og fart, intensitet og stil, utnyttelse av vind og terreng) 

• viltfinnerevne og lokaliseringsevne 

• utviklet standinstinkt 

• vilje til å reise vilt 

• samarbeidsvilje og jaktbarhet (skal kunne vise beherskelse i oppflukt og skudd) 
Først i annen rekke skal dommerne ta hensyn til uttrykk for dressur. Dommerne kan avbryte 
prøving av hund som ikke viser tilstrekkelig jaktlige anlegg.  
 
5.3.6 Dommerkritikker 
I kritikkene for Arctic Cup skal dommerne begrunne sine avgjørelser slik at kritikkene kan 
tjene som rettledning for oppdretterne. Det skrives dommerkritikk for hver prøvedag med 
innstilling til hvilke hunder som går videre til neste dags konkurranse. Finalekritikkene formes 
som konkurransekritikker slipp for slipp.  
 
Kommentar: Det fylles ut tallkarakterer for alle hunder alle dager. Det skrives skriftlig kritikk 
for alle hunder alle dager. Denne skal skrives som en vinnerklassekritikk: Hvem hunden går i 
slipp mot, hundens prestasjoner i hvert enkelt slipp, hvem vinner slippet og hvorfor, eventuell 
premiegrad og om hunden går videre til neste dag.  For finalen skrives det i tillegg dreiebok 
for finaledagen 
 
5.3.7 Premiering:  
Første dag (Kvalifisering): Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent 
fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr AC kvalifisering osv. 
Annen dag (Semifinale): Inntil 6 premieringer på hvert parti, for hunder med godkjent 
fuglearbeid. Premieringen benevnes 1.pr AC Semifinale osv. 
Finale: Det kan utdeles inntil seks premier. Betingelse for premiering er at hunden under 
finaleomgangen har brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den. Det er ikke en 
betingelse for deltakelse i finaleomgangen at hunden har brakt fugl for skudd under 
kvalifiseringsprøven eller evt. semifinale. De to hunder som tildeles 1. og 2. premie skal ha 
vært prøvet direkte mot hverandre i finaleomgangen innen endelige premiegrader fastsettes. 
Den øvrige premierekkefølge kan fastsettes ved skjønn. Dommerne kan holde tilbake inntil 
samtlige premier i fall ingen hund finnes verdig til premiering i Arctic Cup Vinter. 
 
Dessuten premieres på følgende måte:  
Den seirende hund tildeles tittelen ARCTIC CUP VINNER VINTER (årstall) og hundens og 
eierens navn innføres i Arctic cup protokollen Vinter. Hundens eier får rett til å oppbevare 
Arctic cup-pokalen inntil 1. februar neste år, da den uoppfordret skal leveres tilbake til VFFK. 
Arctic cup pokalen kan aldri vinnes til eie. Den holdes forsikret av VFFK. Vinneren får en 
miniatyr av Arctic cup pokalen til eie. Oppdretteren av Arctic cup vinneren får minnepremie. 
De øvrige premierte hunder får spesialpremier. 
 
5.3.9. Regler, forandringer, dispensasjoner. 
I den utstrekning intet annet fremgår av ovennevnte Arctic cup regler vinter skal NKKs vanlig 
jaktprøveregler for stående fuglehunder gjeldende på det tidspunkt Arctic cup avvikles, 
legges til grunn. 

 
 

5.6. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP HØYFJELL OG LAVLAND. 
 

5.6.1. Arrangement. 
Avholdes som ordinær høyfjells- og lavlandsprøve. Se pkt. 3 og pkt 1.1.5.   

Forslag nr  55 /  fremmet av VFFK Resultat høring 63% for, 27% mot. 
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Forslag nr 56. Fremmet av Telemark FHK.   

Begrunnelse: Styret i Telemark fuglehundklubb har diskutert regelverket om deltagelse i NM 
for stående fuglehunder (skog, høyfjell vinter og høst og lavland) og finner det urimelig at 
hunder fra andre land kan konkurrere i slike mesterskap og derav frata en norsk registrert 
hund en slik aktverdig tittel. Dette har vi sett fler eksempler på, og syntes rett og slett det blir 
for dumt. De øvrige høystatus-løpene ser vi det bare hyggelig med konkurranse fra andre 
lands registrerte hunder. Vi ser heller ikke at dette kan by på noen konflikter fra våre 
naboland, men heller en forståelse av at man bør endre på deltaker kriteriene. 
 

56 Kun hunder som er registrert i NKK kan delta i Norsk mesterskap 

 
 

5.6.1 Arrangement 
 

Forslag nr 57. Fremmet av FKF DU Tillegg til pkt 5.6.1 Begrunnelse: Skal NM-

arrangementet ha Cacit må det være åpent for alle deltagere knyttet til FCI. For å 
opprettholde samme status som tidligere etter at krav om at hunden skal være registrert i 
NKK for å kunne delta eventuelt er innført, tildeles vinner og nummer 2 NM finale CK når 
kriteriene for dette er oppfylt. Denne CKèn kvalifiserer til NJCH når øvrige krav er oppfylt 
 

Avholdes som ordinær høyfjells- og lavlandsprøve. Se pkt. 3 og pkt 1.1.5. 57 For hunder 

som oppnår CK i finalene kvalifiserer dette til NJCH på lik linje med Cacit / res Cacit i tillegg 
til poengkravet. 

 
 

5.6.2. Overtegning. 
Ved overtegning innen fristen prioriteres de hundene som har oppnådd kvalifiseringskravet i 
den aktuelle prøvegren. Deretter går de med den eldste premieringen ut først. Hunder 
påmeldt før fristen som ikke får plass settes på venteliste og får sin plass etter samme 
kriterier som over. Hunder påmeldt etter fristen settes på venteliste bak de som er påmeldt 
før fristen og får sin plass på ventelista etter når betaling er registrert hos arrangør 
 
 

5.7. NM SKOG. 
 

Forslag nr 58. Fremmet av FKF DU. Opprydding av tekst. Punkt 5.7.4 som omhandler 

rapport kan fjernes da det fanges opp av 5.7.3. 
 

5.7.1.  Arrangement. 
58 NM-skog kan arrangeres ved med minimum 24, deltakende hunder og maksimum 72 

startende hunder.  Med flere enn 36 startende hunder skal prøven gå over 3 dager. Ved 
overtegning går hunder med ÆP oppnådd på skogsfuglprøve foran. Deretter foretas 
loddtrekning.  
 

5.7.2. Deltakelse. 
NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1. premie AK, VK-premiering eller premiering 

i NM-skog i inneværende eller i et av de to foregående år. 58 Dommer kan ikke delta med 

hund under prøven. 

Forslag nr  56 /  fremmet av TFK Resultat høring 21% for, 79% mot. 

Forslag nr  57 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 79% for, 21% mot. 
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Kommentar:  
Ved overtegning innen fristens utløp vil hundene bli rangert slik: Først etter sist oppnådd ÆP, 
deretter etter siste oppnådde 1.AK skog. Dersom det er ledige plasser vil hunder kvalifisert i 
andre prøvegrener få plass etter siste oppnådde 1.AK eller VK-premie uavhengig av 
prøvegren. 
 - Hunder som fyller kvalifiseringskravene og som blir påmeldt etter fristens utløp får plass 
etter når betaling (påmelding) er registrert.  
- Eier må sørge for at korrekt dato og sted for oppnådd kvalifiseringskrav sendes arrangør 
gjennom påmeldingen. Mangelfull informasjon om hunden gjør at arrangøren kan se bort fra 
påmeldingen. 
 

5.7.3. Prøvemåte og bedømmelse. 
Kravet til klassenivå er det samme som kvalifiseringskravet. Det er krav om apport etter 
gjeldende regler for konkurranseklasse (VK), se pkt 3.2.2. 
Det skal dømmes etter NKKs regler for skogsfuglprøver med unntak av premiegrader. Det er 
egne premieringer for NM-skog.  
 

58 5.7.4. Spesielt for rapport. 
Ved NM-skog skal en meldt rapport fra fører (spontan eller innkalt) alltid avsluttes med 
stand/markering som resulterer i en jaktbar situasjon for at den skal godkjennes. 
 

5.7.5. Spesielt for kvalifiseringspartiene - premiering. 
Premiering. 
1. dag.  Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik: 

1 premie kvalifisering NM-skog + eventuelt CK ved vist rapport i h.h.t. NM-kravet  
2 premie kvalifisering NM-skog + eventuelt CK (som over) 
3 premie kvalifisering NM-skog 

 
2. dag. Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik: 

1 premie semifinale NM-skog + CK (som over) 
2 premie semifinale NM-skog + CK (som over) 
3 premie semifinale NM-skog  

 

58 CK kan tildeles nr 1 og 2 dersom hunden har vist rapport og de øvrige kvaliteter 

kvalifiserer for CK. 

 

5.7.6. Slipptid. 
 

Forslag nr 59. Fremmet av FKF DU. Opprydding av tekst. Kravet til apport for hunder 

som går videre uten fuglearbeid fjernes. Begrunnelse: Regelverket harmonerer da bedre 
med andre NM arrangement. Hunden må uansett vise apport for å bli premiert senere under 
NM-konkurransen,  
 

59 Hunder som sendes videre til neste dag skal ha tilnærmet lik slipptid og være avprøvd i 

minimum 60 minutter. Under forutsetning av høyt klassenivå skal minimum slipptid for 
premiering være 60 minutter.  Det bør tilstrebes mest mulig lik slipptid for premierte hunder. 
Fra hvert parti kan inntil 3 hunder sendes videre. til neste dags avprøving. Hunder som 
sendes videre behøver ikke å være premiert. Det er en betingelse at disse hunder skal ha 
vist høyt klassenivå og vise at de kan apportere.  
 

Forslag nr  58 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 83% for, 17% mot. 
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5.7.7. Spesielt for finalepartiene. 
 

Forslag nr 60. Fremmet av FKF DU. Opprydding og endring av tekst.  
 

60 Det kan være inntil 3 finaleparti med maksimum 6 hunder i hvert. Finaleomgangene er 

begrenset til inntil 3 partier a 6 hunder. Det dømmes etter de vanlige regler for 
skogsfuglprøve, men hundene som holder klassenivået skal rangeres og prøves i minst 45 
minutter fordelt på to slipp. men uten AK-premiering. Avprøvingen skal siktes inn på å 
avgjøre rangeringen. Både søk, fuglebehandling, apport og eventuell rapport må være 
premieringsverdig av høy klasse. For premiering må hunden være avprøvd i minst 45 
minutter fordelt på 2 omganger. Et av slippene omgangene skal være på minimum 30 
minutter. 
 
Finalepartiene samles på avtalt sted senest 6 timer etter opprop. Dommerne sammenligner 
kritikkene som skal være skrevet på kritikkskjemaene, inkludert tallkarakterer, og setter opp 
rangeringen. Dommerne har anledning til fortsatt prøving av en eller flere hunder hvis de 
finner det nødvendig for rangeringen. Disse slipp dømmes av to dommere etter loddtrekning.  
Slipprekkefølgen avgjøres ved loddtrekning. 
 

5.7.8. Premiering. 
 
5.7.8 Premiering: (NM skog) 
Inntil 6 hunder kan premieres fra 1. til 6. premie NM-skog. Hunder som premieres med 1. og 
2. pr. NM-skog kan tildeles CK hvis de har vist særdeles utmerkede egenskaper og vist 

rapport slik som beskrevet i ”Spesielt for rapport” i punkt. 5.7.4. 60 CK i finalen kvalifiserer for 

NJCH på lik linje med Cacit / res Cacit i tillegg til poengkravet.  Premiering i NM-skog 
godskrives poeng etter samme skala som i VK. Tittelen Norgesmester-skog og eventuell 
Kongepokal eller NKK-pokal tildeles den seirende hund. 
 
Kommentar:  

60 ÆP utdeles ikke under NM skog, rapport vil kun virke som et element for å rangere 

hundene innbyrdes. 
Det er ikke nevnt noe spesielt i regelverket for NM-skog som sier at en dommer ikke kan 
dømme og delta samme dag, slik det av og til praktiseres på ordinære skogsfuglprøver. NM-
skog er imidlertid en konkurranseklasse hvor hundene rangeres, og dommer som deltar kan 
da komme i en situasjon hvor vedkommende skal dømme en kollega som har rangert 
hunden tidligere på dagen. Dette er uheldig, og dommerutvalget i FKF anbefaler derfor at 
man organiserer det slik under NM-skog at man ikke deltar og dømmer samme dag. 

 
 

5.8. NM LAG (Vinter, høyfjell - høst og lavland).   
 

5.8.1.  Arrangement.  
Konkurransen søkes avholdt årlig ved arrangement etter nærmere bestemmelser av NKKs 
Hovedstyre. NKK delegerer gjennomføringen og håndhevelsen av regelverket for denne 
konkurransen til FKFs styre. 
 

5.8.2. Deltakelse. 
 

Forslag nr  59 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 94% for, 6% mot. 

Forslag nr  60 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 100% for. 
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Forslag nr 61. Fremmet av FKF DU. Begrunnelse: NM lag er en konkurranse mellom 

norskregistrerte hunder. Å la hunder registrert i utlandet delta vil gi en annen konkurranse. 
 

Hver raseklubb for de stående fuglehundraser tar ut lag for sin rase med 3 navngitte hunder 

som påmeldes til arrangøren innen en uke før løpet. 61 Hundene skal være kvalifisert for 

deltakelse i vinnerklasse innen den aktuelle prøvegren og registrert i NKK. Inntil 2 
reservehunder kan erstatte de anmeldte hunder, mot beskjed senest innen loddtrekningen 
kvelden før konkurransen. Ved påmelding betaler de deltakende klubber arrangøren den 
fastsatte startkontingent for laget. Kontingenten refunderes ikke. 

 

Forslag nr 62. Fremmet av NBK, NGK. Justering av regelverket for NM lag 

5.8. NM LAG (Vinter, høyfjell - høst og lavland).   
 
5.8.1.  Arrangement.  
Konkurransen søkes avholdt årlig ved arrangement etter nærmere bestemmelser av NKKs 
Hovedstyre. NKK delegerer gjennomføringen og håndhevelsen av regelverket for denne 
konkurransen til FKFs styre. 
 
5.8.2. Deltakelse. 
Hver raseklubb for de stående fuglehundraser tar ut lag for sin rase med 3 navngitte hunder 

som påmeldes til arrangøren innen en uke før løpet. 62 Hundene skal være kvalifisert for 

deltakelse i vinnerklasse etter gjeldende regler, og være registrert i NKK. Inntil 2 
reservehunder kan erstatte de anmeldte hunder, mot beskjed senest innen loddtrekningen 
kvelden før konkurransen. Ved påmelding betaler de deltakende klubber arrangøren den 
fastsatte startkontingent for laget. Kontingenten refunderes ikke. 
 
Slipprekkefølge og bruk av reserver: 
Lagene melder inn 3 hunder og en reserve innen dagen før konkurransen. Slipprekkefølgen 
trekkes kvelden før konkurransen etter at lagene har plassert hundene i hver sin pulje. Fram 
til hundene har slipp kan den etter godkjenning fra dommer erstattes av reserven dersom 
hunden blir skadet, syk eller får løpetid. Det samme gjelder hvis fører blir syk eller skadet. 
Etter at en hund er sluppet i konkurransen er dette den eneste hund som kan samle poeng i 
dette slippet for sitt lag. Ved skade under slipp som medfører at avprøvingen må stoppes av 
dommerne, får denne hunden 0 poeng. Det er den enkelte raseklubbs ansvar å stille hund til 
rådighet under hele konkurransen. Finnes ingen av reservehundene tilgjengelig plikter 
raselaget å benytte en av lages ordinære uttatte hunder som erstatter for skadet hund. 
 
 
5.8.3. Prøvemåte og bedømmelse. 
Konkurrentenes rekkefølge avgjøres ved loddtrekning, slik at hunder av forskjellige raser 
konkurrerer mot hverandre. Det deles inn i 3 grupper med en hund fra hver rase. I hver 
gruppe trekkes startrekkefølgen. Når intet annet fremgår av disse regler, skjer konkurransen 
etter NKKs gjeldende regler for fuglehundprøver. Hver hund skal ha et slipp på 20 min. 
 
Ved bedømmelsen gis hver hund poeng i følgende disipliner:  
 

Jaktlyst    0 - 10 poeng 

Reviering   0 - 10 poeng 

62 Viltfinnerevne -20 - 20 poeng 

Fuglebehandling 1 - 10 poeng 

 

Forslag nr  61 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 69% for, 31% mot. 
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Vedrørende de egenskaper som skal bedømmes: 
 
1. Jaktlyst: Intensitet, kontinuitet, konsentrasjon, utholdenhet samt stil og fart bedømmes. 
Hundene tildeles fra 0 til 10 poeng etter følgende skala: 
 10 Særdeles fremragende 
 8 - 9  Fremragende 
 6 - 7  Meget godt 
 4 - 5 Godt 
 2 - 3 Svakt 
 0 - 1 Dårlig 
 
2. Reviering: Hundens bruk av vind og terreng, planmessighet, fremdrift samt hundens 
søksformat bedømmes. Hundene tildeles fra 0 til 10 poeng etter samme skala som under 
jaktlyst 
 
3. Viltfinnerevne: Hundens evne til å ta vare på sine sjanser og effektivt å bringe fugl for 
skudd. Minus gis for misbruk av sjanser og når hunden ødelegger en jaktbar situasjon. 
Hundene tildeles fra - 20 til 20 poeng etter følgende skala: 
 

16 – 20 Særdeles god viltfinner 
9 - 16  Meget god viltfinner. 
1 - 8  God viltfinner 
0  Ingen påviselig reel sjanse på fugl 
-1 - -8  Sjanse på fugl 
-9 - -16 Misbruk av opplagt sjanse på fugl 
-17 - -20  Gjentatte misbruk av sjanser på fugl 

 
4. Fuglebehandling.  Følgende egenskaper kan hver for seg gi fra 0 – 2 poeng, maks 10 
poeng totalt.  
 Reising 

Presisjon 
Beherskelse i oppflukt og skudd 
Utredning 
Apport 

 

62 Hunder som forbryter seg mot reglementet i vinnerklasse annet enn ved søkskvaliteter får 

0 poeng for fuglebehandling. Etter at forseelsen har skjedd skal makker slippes på uten at 
resten av fuglearbeidet fullføres 
 

62 5. Manglende ro i kontakt med fugl annet enn ved fuglebehandling. Hunder som 

forfølger fugl som støkkes eller kommer flyvende gis minus 3 poeng. 
 
5.8.4. Premiering NM lag.  
For hvert lag summeres de poengsummer lagets hunder har fått. Det lag som får flest poeng, 
seirer i klubbkonkurransen. Premiering er betinget av at minst 1 hund på laget selvstendig 
har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne situasjonen er skutt over den 
etter at fugl har tatt til vingene. Den hund på det seirende lag som får flest poeng tildeles 
oppsatt premie forutsatt at hunden har tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det er skutt over 
den. Dersom to lag står likt i poeng når konkurransen er avsluttet rangeres det i forhold til 
hund med høyest poengsum, ved fortsatt likhet rangeres nedover etter samme prinsipp.  
Det skrives kritikker for de premierte hundene, de andre skal ha tallkarakterer som i en vanlig 
vinnerklasse. Premiene benevnes 1.VK LAG, 2.VK LAG og 3.VK lag. 
Tittelen Norgesmester lag vinter/høst/lavland, tilfaller vinneren av lagkonkurransen. 
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5.8.5. Premiering NM lag individuelt.  

62 Det kan tildeles inntil 6 premier rangert etter individuell poengsum. Forutsetning for 

tildeling av premie i NM lag individuelt er at hunden holder klassenivået til VK i alle disipliner. 
Dersom to hunder på det seirende lag har lik poengsum kan det foretas innbyrdes 
konkurranse for å avgjøre hvem som skal ha vinnertrofeet. 

 

Forslag nr 63. Fremmet av NESK, NPK, NVK, NWK. Nytt regelverk for NM lag. 

 
5.8. NM LAG (Vinter, høyfjell - høst og lavland) – utkast nytt regelverk 
5.8.1.  Arrangement.  Konkurransen søkes avholdt årlig ved arrangement etter nærmere 
bestemmelser av NKKs Hovedstyre. NKK delegerer gjennomføringen og håndhevelsen av 
regelverket for denne konkurransen til FKFs styre.   
5.8.2. Deltakelse. Hver raseklubb for de stående fuglehundraser tar ut lag for sin rase, med 3 
navngitte hunder som påmeldes til arrangøren innen en uke før løpet. Inntil 2 reservehunder 
kan erstatte de anmeldte hunder, mot beskjed senest innen loddtrekningen kvelden før 
konkurransen. Deltagere på NM lag skal være VK-kvalifisert, jfr. pkt. 3.1. Ved påmelding 
betaler de deltakende klubber arrangøren den fastsatte startkontingent for laget. 
Kontingenten refunderes ikke. Bruk av reserver.   Lagene melder inn 3 hunder og en reserve 
innen dagen før konkurransen. Slipprekkefølgen trekkes kvelden før konkurransen etter at 
lagene har plassert hundene i hver sin pulje. Fram til hundene har slipp kan den etter 
godkjenning fra dommer erstattes av reserven dersom hunden blir skadet, syk eller får 
løpetid. Det samme gjelder hvis fører blir syk eller skadet. Etter at en hund er sluppet i 
konkurransen er dette den eneste hund som kan samle poeng i dette slippet for sitt lag. Ved 
skade under slipp som medfører at avprøvingen må stoppes av dommerne, får denne 
hunden 0 poeng. Det er den enkelte raseklubbs ansvar å stille hund til rådighet under hele 
konkurransen. Finnes ingen av reservehundene tilgjengelig plikter raselaget å benytte en av 
lages ordinære uttatte hunder som erstatter for skadet hund.    
5.8.3. Prøvemåte og bedømmelse. Konkurrentenes rekkefølge avgjøres ved loddtrekning, 
slik at hunder av forskjellige raser konkurrerer mot hverandre. Det deles inn i 3 grupper med 
en hund fra hver rase. I hver gruppe trekkes startrekkefølgen. Når intet annet fremgår av 
disse regler, skjer konkurransen etter NKKs gjeldende regler for fuglehundprøver, der det 
dømmes etter vanlige regler i VK. Unntak: Hunder som blir slått ut går slippet ut. Hvis ingen 
av hundene holder klassenivå avsluttes slippet. Hunder som er slått ut får 0 poeng og er ikke 
med i neste runde.   
Slipptid 1. runde 15 min og 2. runde 10 min. Hvis 2 runde ikke lar seg sette opp kan 
avprøvingen avsluttes etter 1 runde. Hvis ingen av lagene har godkjent fuglearbeid etter 2 
runder kan det settes opp en 3 runde. Hvis det er oddehund må 2. runde settes opp slik at de 
3 siste hunder er av forskjellig rase.  
Hundene tildeles poeng etter rangering. Hunder uten tellende fuglearbeid får halvparten av 
poengene i tabellen under.  

 

Hund nr. Poeng 

1 50 

2 46 

3 42 

4 38 

5 34 

6 30 

7 28 

8 26 

Forslag nr  62 /  fremmet av NGK og NBK Resultat høring 47% for, 53% mot. 
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9 24 

10 22 

11 20 

12 18 

13 16 

14 14 

15 12 

16 10 

17 9 

18 8 

19 7 

20 6 

21 5 

22 4 

23 3 

24 2 

 

Hver hund skal ha et slipp på 20 min.  Ved bedømmelsen gis hver hund poeng i følgende 
disipliner:   
Jaktlyst    0 - 10 poeng Reviering   0 - 10 poeng Viltfinnerevne -10 - 10 poeng 
Fuglebehandling - 2 - 10 poeng Diskvalifiserende regelbrudd -5 - 0 poeng   
Poengskalaen er:  10  =  Særdeles fremragende  8 - 9  =  Fremragende  6 - 7  =  Meget godt  
4 - 5  =  Godt 1 - 3  =  Svakt 0 - 10 = Dårlig   

 

5.8.4. Premiering NM lag.  For hvert lag summeres de poengsummer lagets hunder har fått. 
Det lag som får flest poeng, seirer i klubbkonkurransen. Premiering er betinget av at minst 1 
hund på laget selvstendig har funnet fugl, tatt stand, brakt fugl for skudd og at det i denne 
situasjonen er skutt over den etter at fugl har tatt til vingene i en godkjent situasjon. Den 
hund på det seirende lag som får flest poeng tildeles oppsatt premie til dette formål, forutsatt 
at hunden har tatt stand, brakt fugl for skudd, og at det er skutt over den i en godkjent 
situasjon. Dersom to lag står likt i poeng når konkurransen er avsluttet rangeres det i forhold 
til hund med høyest poengsum, ved fortsatt likhet rangeres nedover etter samme prinsipp.  
Det skrives kritikker for de premierte hundene, de andre skal ha tallkarakterer som i en vanlig 
vinnerklasse. Alle hunder på det seirende laget får tittelen Norgesmester lag også hundene 
som har 0 poeng og er slått ut. Det samme gjelder sølv og bronse. Premiene benevnes 1.VK 
LAG, 2.VK LAG og 3.VK lag. Tittelen Norgesmester lag vinter/høst/lavland, tilfaller vinneren 
av lagkonkurransen.   

5.8.5. Premiering NM lag individuelt. Den hund på det seirende lag som får flest poeng 
tildeles oppsatt premie til dette formål, forutsatt at hunden har tatt stand, brakt fugl for skudd, 
og at det er skutt over den i en godkjent situasjon. Dersom to hunder på det seirende lag har 
lik poengsum kan det foretas innbyrdes konkurranse for å avgjøre hvem som skal ha 
vinnertrofeet.   
 
 
Merknad: 
Pkt. vedrørende Championat-poeng dekkes ikke lenger av Jaktprøveregelverket men av 
særskilt notat. Det anbefales at dette dokumentet oppdateres med følgende: 

Det gis ut championat poeng fra nr. 1-6 vk. Det kan deles ut ck til nr 1 og 2. Ck NM lag gir 2 
poeng og er inngang til NJCH på lik linje med cacit. Dvs vinner kan maksimalt få 8 
championat poeng.  
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6. GJENNOMFØRING AV 
JAKTPRØVEDOMMERUTDANNING. 
 Se eget kompendium som blant annet ligger på nettsidene til FKF. 

7. AUTORISERING, AVAUTORISERING AV DOMMERE. 
 

7.1. 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. 
 
 

7.2. Opprettholdelse av dommerautorisasjon. 
 

Forslag nr 64. Fremmet av FKF DU. Tillegg slik at pkt 7.2 stemmer med dagens 

praksis 
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, pålegg 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 kapittel 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. 64 Nyautoriserte dommere må ha minimum 15 dommerdøgn i løpet 

autorisasjonsåret og de to påfølgende år etter bestått autorisasjonsprøve for å opprettholde 
autorisasjonen. 

 

7.3. Regodkjenning. 
 

Forslag nr 65. Fremmet av FKF DU. Tillegg til dagens krav for reautorisering.  

Begrunnelse: I enkelte tilfeller kan det være ønskelig med mer trening og skolering enn det 
de tre dommerdagene gir. Enkel teoriprøve er en sikkerhet for at gjeldene regelverk blir 
gjennomgått. 
 

Avautoriserte dommere som ønsker regodkjenning må gjennomføre minimum et 

kandidatarbeid i hver klasse. 65 Alle må bestå en enkel teoriprøve. FKF kan fastsette 

strengere krav dersom de finner det nødvendig. 
 

Forslag nr  63 /  fremmet av NESK, NPK, 
NWK, NVK 

Resultat høring 38% for, 62% mot. 

Forslag nr  64 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 95% for, 5% mot. 

http://www.nkk.no/
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Forslag nr 66. Fremmet av FKFs styre. Endring av pkt 7.2 og 7. 
 

7.2. Opprettholdelse av dommerautorisasjon. 
Det kreves medlemskap i en av NKKs medlemsklubber for opprettholdelse av 

autorisasjon. Dommer som ikke har dømt 66 og deltatt på lokal eller sentral 

dommerkonferanse i løpet av de siste 3 år og 66 ikke stilt med egen hund i løpet av 

en 5 års periode 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, pålegg 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. 
 

7.3. Regodkjenning (reautorisering endres til regodkjenning) 

66 Reautorisering vurderes i hvert enkelt tilfelle hvor kravene i pkt 6.2 må hensyntas. 

Reautorisering blir vurdert på individuelt grunnlag. 
 
*) For kravet om deltagelse med egen hund på 
prøver kan det søkes om begrunnet dispensasjon. 
Søknaden skal stiles til FKF DU for et år av 
gangen. Dette kan gjøres i inntil 3 påfølgende år. 

 

 

12. NORSK JAKTCHAMPIONAT (NJCH). 
GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER 
Samtlige raser: 
 

Forslag nr 67. Fremmet av FKF DU. CK må være oppnådd i finale for å telle til 

NJCH. Begrunnelse: Det å få CK på et mindre parti er ofte langt enklere enn i en finale hvor 
bare hunder som har bevist sine kvaliteter dagen før ved å kvalifisere seg deltar. Ved å kreve 
at CK skal være oppnådd i finaler hever man status på prøver som ikke har fått tildelt Cacit 
og samtidig kvaliteten på konkurransen og den oppnådde CK.  
 

 
Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve i Norge etter nedenstående regler og oppnådd 
1. premie på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må hunden ha oppnådd et av følgende 

kriterier: ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT, 67 3 x CK i finaler, eller 1. AK 

fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder. Alle CK til jaktchampionat må være oppnådd 
etter 1.1.2010 
 

 

Forslag nr  65 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 90% for, 10% mot. 

Forslag nr  66 /  fremmet av FKF styret Resultat høring 37% for, 63% mot. 

Forslag nr  67 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 11% for, 89% mot. 

http://www.nkk.no/
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Forslag nr 68 Fremmet av FKF DU. 1AK fullkombinert teller ikke til NJCH 

Begrunnelse: Det er for stor forskjell på 1. AK fullkombinert og de andre 
kvalifiseringskravene. Apportbiten er i større grad ett dressurforhold og man har jo allerede et 
jaktchampionat kombinert for hunder med disse egenskapene. 
 
Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve i Norge etter nedenstående regler og oppnådd 
1. premie på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må hunden i ha oppnådd et av følgende 

kriterier: ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT, 3 x CK i finaler, 68 eller 1. AK 

fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder. Alle CK til jaktchampionat må være oppnådd 
etter 1.1.2010 
 
 
Poengberegning:  
Det gis poeng etter følgende kriterier: 
 
1. premie UK      2 poeng  
(maks 2 x 1.UK teller til jaktchampionat) 
1. premie AK      3 poeng 
1 premie AK fullkombinert    5 poeng. 
 
1. premie Norsk Derby kvalifisering   2 poeng 
2. premie Norsk Derby kvalifisering  1 poeng 
1. premie Norsk Derby semifinale  3 poeng 
2. premie Norsk Derby semifinale   2 poeng 
3. premie Norsk Derby semifinale   1 poeng 
1. premie Norsk Derby finale   5 poeng 
2. premie Norsk Derby finale   4 poeng 
3. premie Norsk Derby finale   3 poeng 
4. premie Norsk Derby finale   2 poeng 
5. premie Norsk Derby finale   1 poeng 
 
1. premie Unghund Grand Prix    3 poeng 
2. premie Unghund Grand Prix    2 poeng 
3. premie Unghund Grand Prix   1 poeng 
 

 
 

Forslag nr 69. Fremmet av Telemark FHK. Endring av championatpoeng for UGP 

Begrunnelsen er flere. Først og fremst å gjøre løpet mer attraktivt å delta i. Løpet er 
krevende, man får ikke resultatet før etter minst 2 harde dager i fjellet og derav minst mer 
enn 1,5 timers slipptid. Ved fler enn 24 påmeldte går løpet over 3 dager med kvalifisering 1. 
dag, og da med mer belastningen på hundene. Styret ser også poengberegningen opp mot 
Norsk Derby, og nå også mot foreslåtte tilsvarende på lavland, hvor man i ytterste 
konsekvens kan oppnå etter 3 dager 10 poeng 
 

69 Forslag til ny poengberegning: 

1. premie Unghund Grand Prix  5 poeng 
2. premie Unghund Grand Prix  3 poeng 
3. premie Unghund Grand prix  2 poeng 
 

Forslag nr  68 /  fremmet av FKF DU Resultat høring 42% for, 68% mot. 

Forslag nr 69 /  fremmet av TKF Resultat høring 18% for, 82% mot. 
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Forslag nr 70. Fremmet av Agder FHK. Endring av championatpoeng.  

Det bør være lik poengskala for Sør Norsk Unghundmesterskap, Forus Open, Unghund 
Grand Prix og Artic cup.  . 
 
1. premie Sør Norsk Mesterskap    3 poeng 
2. premie Sør Norsk Mesterskap    2 poeng 
3. premie Sør Norsk Mesterskap    1 poeng 
 
1. premie Forus Open     3 poeng 
2. premie Forus Open     2 poeng 
3. premie Forus Open     1 poeng 
 
1.premie Arctic Cup finale   4 poeng 
2.premie Arctic Cup finale   3 poeng 
3.premie Arctic Cup finale   2 poeng 
4.premie Arctic Cup finale   1 poeng 
 
Ved NM-lagkonkurranser får de seks beste hundene individuelt fra 6 til 1 poeng, forutsatt at 
de har brakt fugl for skudd og at det er skutt over hundene. 
Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1 poeng. 
 
VK:    1. VK  3 poeng               VK Semifinale: 1. VK    4 poeng 
          2. VK  2 poeng                                        2. VK    3 poeng 
          3. VK  1 poeng                                        3. VK    2 poeng 
                                                                            4. VK    1 poeng 
VK-finale: Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende 
hunder etter følgende tabell, max 10 poeng: 
 

Antall   1. VK 2. VK 3. VK 4. VK 5. VK 6.VK 

Inntil 30 3 2 1 0 0 0 

31 - 40 4 3 2 1 0 0 

41 - 50 5 4 3 2 1 0 

51 - 60 6 5 4 3 2 1 

61 - 70 7 6 5 4 3 2 

71 - 80 8 7 6 5 4 3 

81 - 90 9 8 7 6 5 4 

91 - 10 9 8 7 6 5 

 
Praktisering i VK: Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første 
dag i VK komme fram. 
En hund kan på den samme jaktprøven oppnå poeng både fra VK første dag, VK-semifinale 
og i VK-finale.  
 
Ved lukket prøve gis det championatpoeng bare for premier oppnådd i kvalitetsklasse. 
 
Det gis tilleggspoeng etter følgende skala: 
1 UK / AK apport     1 poeng (maks inntil 5 ganger). 
CK                                        1 poeng 
CACIT                                  2 poeng 
Res.CACIT                           2 poeng 
ÆP skogsfuglprøve              2 poeng 
 
Eksempler:  
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1. AK og ÆP på skogsfuglprøve gir 5 poeng 
1. VK finale med 27 startende hunder gir 3 poeng 
1. VK finale med 27 startende hunder samt 1. AK apport gir 4 poeng 
2. VK finale m/CK med 72 startende hunder gir 8 poeng 
1. VK finale m/CK med 59 startende hunder gir 7 poeng 
2. VK, samt 6. VK finale med 38 startende hunder ved samme prøve gir 2 poeng 
3. VK, samt 2. VK finale med 72 startende hunder ved samme prøve gir 8 poeng  
 
Alternativ for utenlandske jaktchampions: 
For hunder som allerede har oppnådd jaktchampionat i utlandet gjelder de samme kravene 
med unntak av kravet til 25 championatpoeng og 1.premie på utstilling i Norge. 
 

 

Forslag nr 71. Fremmet av Vestlandets FHK. Foreslår følgende endring til 

jaktprøveregelverket: 
 

12.NORSK JAKTCHAMPIONAT (NJCH) 
GUPPE 7- STÅENDE FUGLEHUNDER 
Samtlige raser: 

 
Foruten å ha oppnåd 25 poeng på jaktprøve i Norge etter nedenstående regler og oppnåd 1. 
premie på offisiell utstilling etter fylte 24mnd, må hunden ha oppnåd et av følgende kriterier: 
ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Res.CACIT, 3 x CK, eller 1. AK Fullkombinert jaktprøve for 
stående fuglehunder. Alle CK til jaktchampionat må vere oppnådd etter 01.01.2010. 

 

71 Når ovenstående er oppfylt kan en søke Norsk Kennel klub om NJCH-tittel. 

Inngangsbiletten vil utløyse en bokstav i jakt championatet. ÆP (S), CACIT/CK på vinter (V), 
lavland (L), høyfjell (H), fullkombinert (F) og kombinert (K). 

 
Eksempel: En hund med nok poeng og Cacit fra lavland, ÆP på skog og 3xCK der siste kom 
på høyfjell, kan få denne tittelen, NJCH (L,S,H). En annen hund med nok poeng har Cacit fra 
Høyfjell og fullkombinert og får tittelen, NJCH(H,F).  
(Poengberegning og krav som før) 
 

 

Forslag nr  70 /  fremmet av Agder FK Resultat høring 28% for, 62% mot. 

Forslag nr  71 /  fremmet av VFK Resultat høring 12% for, 88% mot. 


