
Instruks for dommerutvalget for apport i Fuglehund klubbenes Forbund 
 

Dommerutvalg for apport kalt DUA, er underlagt og oppnevnes av FKFs styre. 

Styret utnevner det antall medlemmer det finner nødvendig og styret kan være 

representert med ett eller flere medlemmer i DUA. 

DUA utarbeider årlige aktivitetsplaner og budsjett som fremlegges styret for 

godkjenning. Videre framstiller DUA en årsrapport som viser utvalgets 

aktiviteter. 

 
1. Arbeidsoppgaver 

- Utdanning av apportprøvedommere for stående fuglehunder i Norge. 

- Etterutdanning av apportprøvedommere. 

- Revisjon av jaktprøveregelverket for stående fuglehunder kapittel 4.2. 

- Rådgivende funksjon i dommersaker og regelverkstolkninger. 

 
2. Utdanning av apportprøvedommere for stående fuglehunder i Norge. 

Utdanningen foregår etter det opplegg som styret i FKF har vedtatt. 

DUA framstiller utdanningsmateriell til bruk i opplæringen og teorioppgaver til 

bruk under eksamen. 

 DUA kontroller at kandidaten oppfyller kriteriene for å kunne starte 

utdanningen, og videre innhente en uttalelse fra det lokale dommerutvalg 

apport/dommerutvalg felt. Dette for å sikre at kandidaten er skikket til å starte 

dommerutdannelsen. Hvis kandidaten ikke oppfyller kriteriene, skal kandidat 

og oppmeldende klubb informeres skriftlig om dette. DUA har ansvaret for den 

innledende del av dommerutdannelsen «arbeidsbok, DUA- kurs samt den 

avsluttende autorisasjonsprøven»  

Lokalt dommerutvalg er pålagt gjennom mandat fra FKF, gjennomføringen av  

feltmessige arbeidene til dommerkandidaten «kandidat arbeide og 

settedommer arbeider.   

 
3. Lokale/sentrale konferanser. 



DUA sender ut tema/oppgaver til lokal dommerkonferanse, Temaene samles 

og suppleres eventuelt med oppgaver fra DUA.  

DUA inviterer til en sentral konferanse hvor man blir enige om en tolkning av 

regelverket og en praktisk gjennomføring av de problemstillinger som er tatt 

opp ved lokale konferanser. DUA skaffer film/ hunder som oppfyller kravet i 

den klassen og den prøvegrenen som er aktuell. DUA styrer diskusjonen etter 

de diskusjoner som oppstår i felten og prøver å få dratt konklusjoner for å få en 

mere ens bedømming. Dommerne informeres om dette direkte. 

 
 

4. Revisjon av jaktprøveregelverket for stående fuglehunder 

Jaktprøveregelverket kan revideres hvert 5.år. Arbeidet med 

regelverksendringer foregår på følgende måte: - 

Forslag til regelendringer kan framsettes av FKFs medlemsklubber, (lokale 

dommerutvalg apport(LDUA) FKFs styre, Dommerutvalget (DU) og DUA innen 

de tidsfrister som settes.  

Apportprøvedommere kan komme med forslag til endringer av regler til 

Dommerhåndboken, dette gjennom lokale dommerutvalg. «knyttet til 

apportdelen i kapittel 4.2, Kombinerte jaktprøver» DUA systematiserer 

innkomne forslag og oversender disse til LDUA som sender ut på høring til FKFs 

medlemsklubber. Klubbene svarer på de enkelte forslag: 1 Enig i forslaget, eller 

2 Uenig i forslaget. 

Det er Fuglehund tinget som vedtar endringene 

DUA innarbeider de vedtatte endringsforslagene i jaktprøveregelverket. Dette 

sendes FKFs styre som legger de av Fuglehund tinget vedtatte 

regelverksendringer, fram for rette instans i NKK. 

 
5. Rådgivende funksjon i dommersaker og regelverkstolkninger. 

DUA har en rådgivende funksjon i saker som gjelder dømming og tolking av 

regelverket kapittel 4.2. Dette gjelder overfor dommere og FKFs styre. Dette 



kan gjøres gjennom de dommerkonferanser som arrangeres som et ledd i 

etterutdanningen av jaktprøvedommere. 

6. Gjennomføring av utdanning for apportprøvedommere 

Start og opptakskriterier 

Utdanningen kan starte når kandidaten er oppmeldt av en av FKFs 

medlemsklubber og er godkjent av DUA. Kandidater skal tas inn til opplæring 

og evaluering. DUA kan avslutte videre utdanning hvis de finner kandidaten 

uegnet. Avsluttes kandidaten skal dette være saklig begrunnet og kandidaten 

og oppmeldende klubb skal da ha skriftlig begrunnelse. 

Kandidaten skal tas opp til utdanning med bakgrunn i kjennskap til personen og 

vedkommende omdømme i det lokale miljøet. Klubb som melder opp 

kandidater utenfor sitt geografiske område, skal innhente uttalelse fra 

kandidatens lokale klubb og denne skal godkjenne at kandidaten kan starte 

utdanning. Ved uenighet om oppmelding av en kandidat, skal DUA ta den 

endelige avgjørelsen. Personens omdømme og skikkethet skal tillegges stor 

vekt. Det er i strid med forutsetningene å annonsere etter kandidater. 

Opptakskrav. 

➢ Gode personlige egenskaper, adferd og omdømme. 

➢ Lang erfaring fra jakt med stående fuglehund. 

➢ Selv dressert og ført minst 2 hunder i eget eie til premiering i 

apportdisiplinene. 

➢ Selv dressert og ført hund til 1 AK på apportprøve eller fullkombinert 

prøve 

➢ Lang og god erfaring minimum 6 år fra prøvemiljøet «apport» 

➢ Selv vært prøveleder 

➢ Selv ført hund til premiering på åpen jaktprøve for stående fuglehunder. 

➢ Bekreftelse på betalt vilttrygdavgift. 

 

 

Teoretisk og praktisk utdanning. 



Så snart kandidaten er godkjent av DUA, skal DUA sørge for at kandidaten får 

tilgang til nødvendig utdanningsmateriell. Dette er for tiden følgende 

dokumenter: 

 

1. FKFs Dommerhåndbok for prøvedommere og praktiseringsregler. 

2. Arbeidsbok/oppgavehefte for apportprøvedommere  

3. Trekktabell for apportprøvegrenene 

4. FKF`s skjema for elevarbeid / aspirantarbeid 

5. Kritikkskjema (originale) 

 

 Innholdet i FKF`s Dommerhåndbok for prøvedommer skal tilegnes fullstendig 

før kandidaten kan godkjennes. Dette testes skriftlig gjennom 

arbeidsbok/oppgavehefte for apportprøvedommere og muntlig på de 

elevarbeidene som kandidaten må gjennomføre i utdanningen. 

DUA har gjennom sitt mandat hovedansvaret for utdanningen ved å 

tilrettelegge for den teoretiske del av opplæringen. Lokalt dommerutvalg skal 

gjennom sitt mandat fra FKF tilrettelegge for det feltmessige delen av 

utdanningen. «4 kandidat arbeider og 4 settedommerarbeidene» 

Følgende må gjennomføres 

➢ Skriftlig besvarelse av arbeidsbok.  

➢ DUA-kurs med foreleser, bestått kunnskapstest som følger kurset. DUA 

utnevner foreleser til kurset.  

➢ Eleven skal skrive 8 komplette kritikker, 3 UK og 5 AK. Kritikkene skal 

utformes slik at de alle premiegradene dekkes i begge klasser.  

➢ Dommerkandidat: Dømme sammen med en autorisert dommer, fire 

dokumenterte kandidat arbeider.  

➢ Minimum 4 settedommer-arbeid, 2 i UK og 2 i AK. 

➢ Kandidaten skal holde morgenandakt og administrere standplass.  

➢ Ett godkjent aspirantarbeid er 3 UK og 5 AK hunder, og der det er krav til 

premiering i AK for å kunne godkjennes.  



 

  

Arbeidsbok og 8 kritikker er selvstudier, kan kjøres som lokal utdanning i 

gruppe der forholdene ligger til rette for dette. Kritikkene sendes DUA for 

bedømming. 

Kandidaten skal skrive komplette kritikker til sine elevarbeid og disse skal 

kontrolleres av en autorisert apportprøvedommer,»kandidat/settedommer» 

kopi sendes DUA. 

Kandidat-arbeid: Kandidaten går sammen med en autorisert dommer på 

terminfestet prøve. Kandidaten skriver kritikker, for så å bli vurdert av dommer. 

Settedommer-arbeid: Kandidaten går som fullverdig dommer og skal 

delta i alle muntlige og skriftlige faser av bedømmelsen. Kandidaten skal 

foreta opprop, morgenandakt, informere på standplass og gi muntlig 

tilbakemelding på en del øvelser, samt skrive kritikker. Før kandidaten 

redegjør til ekvipasjen og skriver kritikker, skal kandidaten konferere med 

dommer, slik at det ikke blir tildelt feil poengsum/premiegrad. 

Kandidaten kan jo faktisk ha sett noe som dommer ikke har fått med seg.  

Kandidaten kan oppnå karakterene 1 ikke bestått, 2 bestått. Dommerelev som 

underkjennes, her informeres DUA om dette. 

 

Hvilke dommere kan ha med seg kandidater: 

Foresatte dommeren skal være aktiv i prøvemiljøet.  

 Leder av lokalt dommerutvalg avtaler med prøveledelse om elevarbeid på 

deres prøve, samt avtaler med dommer om «kandidat og settedommer 

arbeid», slik at dette kan gjennomføres på en god måte. 

 I evaluering av kandidaten skal dommer/sensor særlig vektlegge følgende: 

➢ Observasjonsevne. 

➢ Morgenandakt. 

➢ Organisering og ledelse på standplass. 



➢ Plasseringsevne på standplass. 

➢ Selvstendighet. 

➢ Den totale vurderings evne. 

➢ Skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Aspirantarbeid 

Når det avlegges aspirantarbeid må det være 2 dommere på standplass 

(dommer og sensor). Sensor utnevnes av DUA.  

 Et aspirantarbeid er 3UK og 5AK. Minst 1 av hundene i AK må premieres for at 

aspirantarbeidet skal kunne godkjennes, og alle øvelsene skal beskrives. Det må 

ikke nødvendigvis være en og samme hund som dømmes i alle øvelser. Det gis 

ikke åpen bedømmelse, dette for at aspiranten ikke skal få informasjon om 

andres bedømmelse før de har levert egne kritikker. Sensor skal gi en samlet 

vurdering av dommeraspirantens arbeide for gjeldende dag.  

Sensor og NKK representant gjennomgår aspirantens kritikker. Sensor sender 

evalueringsskjema for aspirantarbeidet og elevskjema til DUA. Sensor informer 

om kandidaten har bestått eller ikke. 

Hvis aspirantarbeidet ikke kan godkjennes må kandidaten avlegge nytt DUA 

kurs samt nye settedommer-arbeide før ny prøve kan avlegges. 

 

Autorisasjon 

Når kandidaten har gjennomført sitt utdanningsløp med bestått aspirantarbeid, 

skal dokumentasjon «registreringsskjema for elevarbeider og evaluerings-

skjema sensor» oversendes FKF/DUA som videresender til NKK for 

autorisasjon. Kopi sendes til FKF`s styre.  

Autorisasjonsprøven for apportprøvedommere avholdes på én apportprøve 

som DUA utnevner som autorisasjonsprøve. I all hovedsak skal alle medlemmer 

av DUA være til stede som sensorer på autorisasjonsprøven. Hvis 2/3 av DUAs 

medlemmer ikke kan være til stede kan det unntaksvis utnevnes 

stedfortredende sensorer. 

Utvidelse av autorisasjon for eksisterende jaktprøvedommere 



➢ Opptakskrav for feltdommere er det samme som for andre kandidater, 

utenom fartstiden innenfor apportprøvemiljøet som reduseres fra 6 til 4 

år. 

➢ Opplæringen for feltdommere til å bli apportdommer er den samme som 

for APPORTDOMMERE. Relevant tidligere opplæring godskrives. 

(feltdommere)     

7. Dommerkonferanse 

Sentrale og lokale dommerkonferanser. Dette er en viktig arena for å utveksle 

erfaringer og for å få mer likhet i dømmingen. Sentrale dommerkonferanse 

beregnes avholdt hvert annet eller tredje år. Dommerkonferanser bør alltid 

avholdes i god tid før planlagte regelrevisjoner. Lokale dommerutvalg styres 

lokalt, men rapporterer sine møter til DUA. DUA sender referat og deltagerliste 

fra sentral dommerkonferansen til FKF. 

 

8. Opprettholdelse av autorisasjon: 

Etter bestått autorisasjonsprøve må kandidaten i løpet av de kommende to 

kalenderår etter endt utdanning, ha minimum seks dommedager for å 

opprettholde autorisasjonen. Etter dette gjelder kravet som er nedfelt i 

regelverket for jaktprøver. 

Hvis ikke dette kan dokumenteres, opprettholdes autorisasjon ved å gå som 

settedommer 1 dag for en dommer som er aktiv i miljøet og oppdatert på 

regelverket. 

 DUA kan også gjennomføre etterutdanning av dommere etter andre modeller. 

 

 

9. Økonomiske forhold: 

Kandidater med store reiseutgifter til autorisasjonsprøve/aspirantarbeid kan 

søke om bidrag fra felles reisetilskuddsordning, finansiert av FKFs 

medlemsklubber. Det presiseres at dette gjelder kandidater med store 

reiseutgifter. Det er styret i FKF som administrerer reisetilskuddet. 



Kandidatenes øvrige utgifter i forbindelse med utdanningsprosessen dekkes 

enten av deres oppmeldende klubb eller av kandidaten selv. 

FKF dekker utgifter for oppnevnte sensorer ved en autorisasjonsprøve når disse 

ikke er blant prøvens dommere. På to dagers prøve der sensor dømmer en dag 

dekker FKF 50 % av sensorutgiftene. Dette i henhold til de enhver tid gjeldende 

satser for dommergodtgjørelse. 

 

 

 

 

 

 


