
Praktiseringsregler etter dommerkonferanse lavland 2011 og 

dommerkonferanse 2012 

Det vises til referat fra disse konferansene for å se bakgrunnen og argumentasjonen for disse 

praktiseringsreglene. Bare der hvor et stort flertall av dommerne har vært enige har det 

framkommet praktiseringsregler. 

 

1. 

Skifte av apportobjekt er ikke tillatt. 

Konklusjon: 

Dommeren har ansvaret for å kontrollere apportobjektet før utlegging og for at det legges ut på en 

praktisk, jaktlig måte. Den eneste anledning det er til å gjøre noe med apportobjektet etter utlegging 

er når apportobjektet ligger utilgjengelig for hunden. Da kan det samme apportobjektet flyttes slik at 

det ligger tilgjengelig. (§3.2 i dommerhåndboken) 

 

2. 

Først i fugl i vinnerklasse 

Konklusjon: 

I vinnerklasse vil den hunden som er først i stand ”eie” situasjonen. Dersom makker senere kommer til 

og tar stand i samme situasjon skal hunden ikke krediteres fuglearbeid. Dommer vurderer om det i 

praksis er sammenfall i tid og kan da godkjenne fuglearbeid på begge hundene. 

3. 

Slipptid i unghundklasse 

Hunder som viser et stort talent, men mangler noe dressurmessig skal ikke avsluttes før de har hatt 

sine sjanser. Fordringene i UK er en vurdering av hundens talent mer enn dressurmessige detaljer. 

4. 

Rasekarakteristika 

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

 

 

 

 

 

 

 



Fra dommerkonferanse lavland – Spesielle momenter fra lavlandsbedømmelse 

1. 

Reviering på lavland 

Konklusjon:  

Hunden skal reviere anvist terreng slik at alle biotoptyper i det anviste terrenget avsøkes. 

 

2. 
Presisjon på lavland 
Konklusjon:  
Forutsatt at situasjonen er jaktbar og at hunden har kontakt med fuglen godtas at hunden ikke er  
like presis i retning og lengde ved fuglearbeid på fasan som på rapphøns. 

 

3. Fugl i slippet på lavland 

Konklusjon: 

Fugl som letter i flere omganger innen samme området innen rimelig tid er ikke nødvendigvis mer enn 

en sjanse på fugl. Dette på grunn av artenes spesielle oppførsel sammenlignet med høyfjell og skog. 


