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FREDAG 
Medlemmer av Dommerutvalg Apport innledet med å gå igjennom programmet, og de 

innsendte ønskene om hvilke tema som ønskes presisert og klargjort.  

Deretter ble det litt diskusjoner rundt dommerfordeling i landet i forhold til aktuelle 

arrangement av apport og fullkombinertprøver. Det ble også vist en tabell på 

alderssammensetning på dagens dommerstand. (vedlegg 1) 

Med det antall elever som er akkurat nå, så ser det ut til at fordelingen over landet er 

bra. På østlandet er det nå viktig å ikke ta inn for mange nye elever, slik at vi sikrer at de 

dommerne som er får dømt nok prøver. DUA ble også bedt om å gjennomgå 

dommerlisten, og sjekke ut om det ikke er et par navn som bør strykes da de ikke har 

hverken dømt eller deltatt på dommerkonferanser på mange år.  

 
LØRDAG 
Diskusjon rundt de innsendte tema fortsatte, og her er en del av konklusjonene: 

 

APPORTBEVIS 

En hund som har oppnådd 1AK Apport kan få konvertert sitt kritikkskjema til et 

apportbevis at en autorisert dommer. Dette gjelder også i UK såfremt dommer har lagt 

ut viltet på riktig avstand i henhold til regelverket (25 – 40 meter). 

 

TØRKET VILT / BEARBEIDET VILT 

Det ble livlige og lange diskusjoner rundt hvorvidt det er tillatt med tørket fugl eller ikke. 

Regelverket oppfattes som uklart da det står forskjellig i Dommerhåndboka og i 

Jaktprøvereglene.  



Dommerhåndboka Pkt. 3 Beskriver Regler for høyfjell og lavlandsprøver. Og der under 

pkt 3.2.2 står det følgende: Fuglen skal være hel og fersk, opptint eller tørket og skal 

godkjennes av dommer. 

Dommerhåndboka Pkt 4.2 Regler for kombinert jaktprøve, pkt 4.2.2 beskriver 

apportobjektet : Jaktbare fuglearter benyttes som apportobjekter (dvs hele fugler som er 

ferske, opptint og ikke tørket. 

Dommerhåndboka Pkt 4.3.1 Apportbevisprøve, henviser til pkt 4.2.2 

Så dersom regelverket skal følges til punkt og prikke, så er tørket fugl tillatt på høyfjells 

og lavlandsprøve, men ikke på apportprøve eller apportbevisprøve. 

I tillegg er det sendt ut nye praktiseringsregler for feltdommer hvor fugl som mangler 

hode allikevel er tillatt benyttet som apportobjekt på feltprøve. 

DUA må forsøke å dette avklart med sentralt dommerutvalg i FKF snarest mulig. 

 

TREKKEFUGL PÅ SPOR 

Det skal benyttes samme vilttype til sportrekking som det som legges på sporenden.  

Dommer skal også godkjenne trekkefuglen. Dersom trekkefugl ikke godkjennes, så kan 

det trekkes med den fugl som skal legges på enden. Men da må dommer på enden være 

påpasselig med å sjekke fuglen for skader før nedlegging. 

 

BYTTE VED AVLEVERING 

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig at det gis en godbit til hund ved avlevering 

av viltet. Det er viktig å presisere overfor deltagere at dette må gjøres slik at dommer 

ikke oppfatter det slik at godbiten er nødvendig for at hunden skal slippe viltet. 

Fortrinnsvis bør ikke godbiten komme frem fra lomme/veske før viltet er avlevert, men 

det er opp til dommerens subjektive skjønn å vurdere.  

 

FULLKOMBINERT 

Det har de siste årene vært laber deltakelse på FK prøver, 13 prøver med ca. 60 

deltakere i 2014. Som regel er det 2-4 deltakere som velger å delta i fullkombinert.  

Dommere og DUA må forsøke å få opp aktivitetene i lokalmiljøene og reklamere bedre 

for deltakelse på FK-prøver.  Noe av grunne kan være at deltakere er redde for å miste 

feltpremien dersom de ryker på apportdelen. Et forslag som nå skal utprøves er å kjøre 

igjennom apportøvelsene fra morgenen av, og at den/de deltagere som da evt. ryker på 

apporten, da får mulighet til å etteranmelde seg på feltprøven på samme arrangement. 

Dette vil nå utprøves i høst på NMLK’s to FK prøver på Stange og i Gjerstad. 

Det er da viktig at de i forkant presenterer denne muligheten på en slik måte at det kan 

bli flere deltakere på FK-prøver igjen. Benytte muligheten til å informere på alle 

sommerens apportprøver, og kanskje en artikkel i neste FH. 

 

AVSTAND TIL APPORTOBJEKT 

Da de foreslåtte regelendringene i 2012 ikke ble vedtatt, så er det opp til oss dommere å 

tilnærme oss det vi ønsker innenfor dagens regelverk. 

I UK klassen bør det da være lengde som skal til for å kunne godkjenne apportbevis, dvs. 

25-40 meter, avhengig av terrenget. 

i AK klassen skal det være minst 50 meter, og anbefalingen er at det varieres tydelig på  

lengde, og at det skal være vesentlig større bredde enn normalen er i dag. 

 

INFORMASJON TIL FELTDOMMERE 

DUA tar kontakt med det sentrale dommerutvalg for å høre om det kan være interesse 

for at en fra DUA deltar på Kongsvold1 for å forklare hvordan apportgrenene utføres på 

Apportprøver.  

 

REGELENDRINGER  

Ved neste regelendring, så er det viktig å være oppmerksom på språkbruken, og vise 

fleksibilitet i ordlyden. Åpne mer for å tydeliggjøre dommerens ansvar, og muligheten til 

å utvise skjønn. 



Gruppen mente også det kunne være på sin plass med en nye dommerkonferanse i 

2017, slik at vi hadde mulighet til å sende inn forslag til regelendringer i god tid før de 

skal diskuteres og vedtas på Fuglehundtinget i 2018. 

Et tema som da må besluttes er om teksten til f.eks Fullkombinert skal endre fra 

«gjennomføres samme dag» til «gjennomføres ved samme arrangement». 

 

PRAKTISKE ØVELSER 

Etter lunsj gikk vi over til praktiske øvelser med dommernes hunder.  

Dommere og elever ble delt inn i 2 grupper, søkapport og vannapport og kjørte 

kontinuerlige øvelser med de fremmøtte hundene i ca. 3 timer. Dommerelevene fikk 

prøvet seg på standplassdrill, og det var tydelig at enkelte trenger mer praktisk øvelse på 

dette for å fremstå med autoritet og trygghet overfor deltakerne. 

Dommerne kalibrerte sine bedømmelser, og elevene fikk mange gode tilbakemeldinger 

på sine prestasjoner. 

 

Store deler av lørdag og formiddagen søndag fortsatte med videovisning av øvelser i UK 

og AK. Diskusjonene, detaljene og muligheten for å kunne spole tilbake, vise detaljer 

flere ganger, gav veldig nyttige detaljdiskusjoner for de som var tilstede. Og det viste 

også at dommere ser og oppfatter ting litt forskjellig i øvelsene. Denne type kalibrering 

er derfor meget nyttig og også viktig for elevene å få med seg. 

 

TREKKTABELL 

Det har vært så vidt mange justeringer og nyheter i trekktabellen, at det må vurderes et 

nytt opptrykk i løpet av året. DUA må vurdere behov og kostnad i år, opp mot de 

aktiviteter som nå settes i gang sentralt rundt apport. Det kan kanskje være fornuftig å 

vente med opptrykk til neste runde med regelendringer i 2017. 

 

DOMMERETIKK PÅ HØRING 

Den eneste kommentaren fra denne forsamlinger var at det ble veldig omfattende og 

detaljert, og gjentok seg selv.  

 

GENERELLT 

DUA vil vurdere tidsbruken på søndag, for å se om dagen kan utnyttes bedre ved 

fremtidige Dommerkonferanser. 
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