
Referat
Dommerkonferranse for apportprøvedommere 2018

Dato: 04-06 mai 2018 
Sted: Nebben, Orkdal kommune i Sør-Trøndelag 

Til stede var Walter Paulsen, Arild W. Hansen, Terje Holmberg, Ove Myhre, 
Geir Henning Strøm, Bergthor Antonsson, Øystein Storvoll, Bjørn Larsen, Bård Johansen, 
Jostein Myr, Torbjørn Eliasson, May Bardal, Ivar Bakken, Geir Sve - dommerelev. 

Fredag 04.05:
DUA v/ Arild W. Hansen orienterte om årsmelding 2018 for DUA. 
Det ble presentasjon av innkomne saker, og det ble 2 saker i tillegg til de innkomne 3. 
Resten av kvelden ble satt av til diskusjoner rundt forslag til regelendringer gjeldende fra 
2018, og forslag fra NWK om eliteapport. 

Lørdag 05.05:
Dua leder ønsket alle 14 påmeldte velkommen. 

Nytt teorikurs:
Nytt teorikurs for dommerelever, populært kalt ‘’’DUA kurset’’, ble presentert av DUA v/ 
Walter Paulsen. Det var enighet om følgende revidering:
Nåværende tekst i kurset vedr. sporsele fjernes, da sporsele er tillat innenfor gjeldende 
regelverk. 
Kurset ble godt mottatt av forsamlingen, og godkjent uten videre anmerkninger. 
Kurset blir fra dags dato obligatorisk for dommerelever. Kravet til deltagelse på 
dommerkonferranse opprettholdes. Om dommere ikke har stilt på dommerkonferranse i 
forkant av autorisasjonen, må man stille på en av de 2 neste etter at man er autorisert for 
å opprettholde autorisasjonen. 
Dommerelever som er feltdommere, og ønsker å utvide sin autorisasjon til å gjelde 
apportprøver, skal ha tilbud om kurset. 

Innkomne saker:

Sak 1:
Forslag:  Ønsker å diskutere om aspiranter skal dømme alle hunder som de kan så lenge 
apport prøven har hunder. Dette grunnet en tillnærming feltdommer og extriør dommer 
eksamen. Regner også at 3 i Uk og 5 i Ak er ett minstemål.
Vedtak: En dommeraspirant skal dømme hele prøvens dag. Sensor skal gi en samlet 
vurdering av dommeraspirantens arbeide for gjeldende dag. Autorisasjonen er ikke over 
før siste hund er avprøvd. Minstekrav om 3 hunder i UK, og 5 i AK opprettholdes. 

Sak 2: 
Forslag: En hund som går i skudd / kast på vannapport skal trekkes 2 poeng slik reglene 
praktiseres i dag. Hvis den i tillegg roter en del som nølende i vannet eller løper langs land 
før den går uti er den fort nede på en tredje premie, dvs. 4 eller 5 poeng. Den kan sågar 
nekte å gå i vannet, blir kalt inn og får omstart og trekkes 3 poeng pr. omstart. Da blir alt 
som har skjedd fram til omstart strøket. Hvis hunden etter 1. omstart gjør alt riktig får den 
kun 3 poeng trekk og en 2. premie.  Hvilket pr. definisjon er en meget god prestasjon til 



tross for at den har gått i skuddet på første forsøk og i tillegg  pådratt seg tilleggstrekk. Ved 
omstart er det heller ikke skudd / kast. Dette føles feil. I alle andre sammenhenger ved 
f.eks.  feltprøver fører dette til avsluttet avprøvning. I Sverige, hvor kastapport med skudd 
blir utført på feltprøver, kan ikke hunden få bedre enn 2. premie felt. Følgende bør tas opp 
til diskusjon:
En hund som går i skudd / kast på vannapport skal aldri tildeles høyere premie enn 3. 
premie UK / AK.
Begrunnelse: Slik reglene praktiseres i dag er det mulig for deltageren å berge en god 2. 
premie (7 poeng) istedenfor en dårlig 3. premie (4 poeng)
Vedtak: Hund som er urolig eller går i skudd og / eller kast trekkes fra 1 - 3 poeng. 
Begrunnelse: I dag differensieres det ikke mellom en hund som går direkte i skudd / kast 
og en som viser beherskelse, men går f.eks. 1 sekund for tidlig. 
Nytt er at en hund som går før, i eller umiddelbart etter skudd / kast settes ned en 
premiegrad. En hund som viser beherskelse, men går for tidlig eller er litt urolig i skudd / 
kast kan fremdeles tildeles 1. premie. 
Vedtaket innføres i ’’Praktiseringsregler 2018’’. 

Sak 3:
Forslag: Flere enn 1 hund pr. spor. 
Forslag / info fra NVK Rogaland. 
Slik vi har praktisert enkelte ganger på Horve har fungert helt greitt.
Siden det er et noe begrenset område for spor , i forhold til de store prøvene på østlandet, 
så har vi måtte være litt kreative men uten at det har gått utover kvaliteten.
Vi har tatt utgangspunkt i hvem som stiller og også om noen har to hunder de stiller. Alle 
blir forespurt om det er greitt å kjøre 2 hunder på samme spor.
Hvis det har vært motforestillinger hos enkelte så har da disse fått gå sporet som nummer 
en, eller fått et helt nytt spor.
Mange bruker også samme spor til både 1-2 og 3 hunder når de trener, så det er enklere 
og få aksept fra disse.
Men hovedpunktet er at de som ønsker helt nytt spor får dette, og så setter vi inn en som 
aksepterer det inn som nummer to.
Har jo opplevd at hund nummer 1 ikke har klart sporet mens nummer 2 går spornøye og 
fikser det uten problemer. Sjelden vi hører om de tilfellene i debatten.
Vedtak: Da anledning til å sette flere hunder på samme spor ikke fremgår klart av 
gjeldende regelverk, oversender DUA tekst for tolkning til FKF lovkomite. Det presiseres at 
det i henhold til gjeldende regelverk heller ikke tolkes dithen at man skal stoppe gjeldende 
praksis på Horve prøven. 

Sak 4:
Forslag: Endring av punkt i kritikkskjema. 
Nåværende tekst ved egenskapsregistrering, sporintensitet, meget høy 4: 
Hunden sporer i et oppjaget tempo, hvilket oftest fører til tap. Hvis viltet finnes uten noe 
hjelp av sporet settes ingen karakter. 
Vedtak: Den siste setningen i teksten fjernes i sin helhet, da ’’viser ingen interesse for 
sporet’’ er beskrevet i annet punkt under egenskapsregistrering. Dessuten må karakter 
settes for registrering av premiegrad i Dogweb. 



Sak 5:
Forslag: Styrking av dommeropplæringen.  
Vedtak: Det innføres krav om minimum 3 godkjente arbeider som settedommer for 
dommerelevene. Dommerelever som er feltdommere, og ønsker å utvide sin autorisasjon 
til å gjelde apportprøver, skal ha tilbud om dette. 

Sak 7:
Forslag: Innbydelse til neste dommerkonferranse sendes ut minimum 6 måneder før den 
skal avholdes. Innbydelsen skal inneholde dato og klokkeslett for når konferansen starter 
og slutter. 
Vedtak: Vedtatt

Sak8: 
Forslag: Overføring av ansvar for apportfugl til prøver.
Vedtak: Dommerkonferransen 2018 oppfordrer fremtidige arrangørklubber å overføre 
ansvar for apportfugl til hver enkelt deltager. 

Kalibrering av dømmingen:

Sak 1: Hund som pisser / markere eller gjør fra seg under øvelsen. 
Pressisering: Det skal skilles på ’’nødvendig pissing’’ og markering. Dommer skal foreta 
en helhetsvurdering vedr. markering / gjentatte markeringer og effektivitet / tidsforbruk for 
hund som gjør fra seg. 

Sak 2: Underkjenning av trekkfugl til spor
Pressisering: Trekkfugl skal godkjennes av dommer, og den skal være av akseptabel 
kvalitet. 

Sak 3: Underkjenning av apportert fugl med ubetydelige skader. 
Pressisering: Fugl som kan brukes til mat skal godkjennes. 

Sak 4: Ro i skudd og kast.
Vedtak: Hund som reiser seg / rumpa siger opp, i skudd / kast eller i fallet, men ikke flytter 
forlabbene regnes som rolig og skal ikke trekkes poeng for dette. 
Vedtaket innføres i ’’Praktiseringsregler 2018’’.

Sak 5: Holdes på kommando i skudd og kast. 
Vedtak: Når fører er klar, tar fører et godt skritt skrått tilbake for hunden, og kobbelet 
legges på bakken. 
Vedtaket innføres i ’’Praktiseringsregler 2018’’.



Praktiseringsregler

Sak 1:
Forslag: Likt meterkrav på apportprøve i UK / AK og på apportbevisprøve.  
Vedtak: Tas opp igjen til diskusjon etter at regelverksendringene gjeldende fra 2019 blir 
kjent. 

Sak 2:
Tidligere praktiseringsregel: Hund som vi er sikre på påviser viltet, og deretter forlater 
dette uten å ta det med seg skal avsluttes. Dette gjelder når hunden påviser viltet 1. gang, 
og ikke om hunden legger ned viltet på vei inn, for deretter å ta dette opp igjen med eller 
uten kommando. 
Vedtak: I alle øvelser kan hunden settes på inntil 3 ganger. 
Begrunnelse: Tidligere praktiseringsregel er i strid med gjeldende regelverk. 
Vedtaket innføres i ’’Praktiseringsregler 2018’’.

Sak 3:
Tidligere praktiseringsregel: Skjemmende kommandering, rop og skrik skal ikke 
tolereres lenger. Det skal informeres om dette i ’’andakten’’, og det kan trekkes poeng. 
Vedtak: I andakten skal det informeres om at skjemmende føring kan påvirke øvelsens 
totalinntrykk. 
Begrunnelse: Tidligere praktiseringsregel er i strid med gjeldende regelverk. 
Vedtaket innføres i ’’Praktiseringsregler 2018’’.

Sak 4:
Tidligere praktiseringsregel: Vindretning skal ikke lenger være 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. 
Vedtak: 
Særskilt for UK: Apportobjektet plasseres slik at vinden blir best mulig for 
hunden, forholdene tatt i betraktning.  
Særskilt for AK: Det skal ikke blåse medvind fra standplassen til 
apportobjektet.  
Begrunnelse: Tidligere praktiseringsregel er i strid med gjeldende regelverk. 
Vedtaket innføres i ’’Praktiseringsregler 2018’’.


