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REVIDERTE BANDHUNDREGLER      JANUAR 2021 

        

FORMÅL:  

Kartlegge hundens bruksegenskaper. Tjene avlsarbeidet. Høyne jaktkulturen. Bedre jaktdressuren. 

Prøven skal så vidt mulig legges opp som praktisk jakt 

 

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.  

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. Norske Elghundklubbers forbund koordinerer søknadene og fastsetter terminlisten. 

Terminlisten godkjennes av Hovedstyret i NKK eller den Hovedstyret har bemyndiget og 

offentliggjøres på www.nkk.no.  

1.1.3 Prøvedokumenter 

Prøvedokumentene hentes fra NKK`s internettsider og fylles ut og sendes inn slik det er angitt. 

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. 

Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til NKK de rapporter, oppgjør for aktivitetsavgift osv. 

som er beskrevet i prøvedokumentene som er hentet fra NKK`s nettsider.  

1.1.4 Ledelse av prøven 

Arrangøren oppnevner prøvens leder som er høyeste myndighet på alle andre områder enn tolking 

av regelverket. Prøvens leder skal være autorisert dommer for den aktuelle prøveform. NKK`s 

representant er prøvens høyeste myndighet hva angår tolkning av reglene. Prøvens leder og NKK`s 

representant/vararepresentant kan ikke være samme person. NKK`s representant skal være til stede 

alle prøvedager ved ordinære/samlede prøver. NKK`s representants myndighet og plikter 

fremkommer av egen instruks. Se kap.2. Eventuelle problemer eller tvilsspørsmål behandles og 

avgjøres av den myndighet spørsmålet sorteres under. Prøvens leder og NKK`s 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. 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. Prøvens leder og NKK`s representant kan fungere 

som dommer ved prøven.  

Hund i prøveleders og NKK-representants eie kan starte på separatprøver, men ikke på 

samla prøver. 

http://www.nkk.no/
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Prøveleder/NKK representant skal ikke være til stede på dommermøte når prøver på deres 

hunder er oppe til behandling. Vara prøveleder/NKK vara representant fungerer da. 

Det må påses at ingen dommer får hund til bedømmelse som er i eget eie, av eget oppdrett, avkom 

etter egen hund, hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn) eller en 

hund dommer i vesentlig grad har jakttrenet. 

1.1.5 Overtegning 

Ved overtegning skal de hunder som:  

1. Står for championatet, ha fortrinnsrett.  

2. Deretter kommer alder (yngste hund foran).  

3. Videre skal det sorteres etter utstillingsresultat.  

4. Dersom hunder da står likt, rangeres hunder som dokumenteres fri for HD først.  

Hunder som er passert 6 år kommer uansett sist på rangeringslisten.  

Rangering ved CACIT prøver:  

1. Jaktchampioner (N/S/FIN)  

2. Hunder som står for det Norske Jaktchampionatet (NJCH)  

3. Hunder med to eller flere 1. premier på jaktprøve  

4. Hunder med en 1. premie.  

1.1.6 Avlysning av prøven 

Prøvens leder kan i samråd med NKK`s representant avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom 

forholdene er slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven. Prøveleders avgjørelse om å avlyse, 

utsette eller avbryte prøve berettiger ikke krav til refusjon av startkontingent. Ved separate prøver 

har oppnevnte dommere samme myndighet som nevnt for prøveleder. Slik beslutning, samt 

eventuelle tvingende omstendigheter, meddeles prøveleder snarest mulig, og senest kl. 10.00 den 

fastsatte prøvedagen.  

Avlysning av prøve pga. 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 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 kapitel 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. Prøveresultatet kan 

benyttes på eiers ansvar når dommermøte er avholdt.  
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1.2 Deltagelse 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 NKK`s 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 som har fått øre og /eller hale kupert. Hunder med amputert hale 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 til enhver tid gjeldende liste 

over raser med naturlig stumphale.  

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 

konkurranse.  

1.2.3 Førere  

Retten til deltagelse har enhver som av NKK eller NKK`s 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.  

Fører, dommeraspirant eller dommerelev, samt eventuelt kjentmann kan ledsage dommer. Ut over 

disse har ingen rett til å følge hunden, med mindre både hundefører og dommer har gitt samtykke.  

Hund bør ikke skifte fører under prøve.  

1.2.4 Påmelding og påmeldingsavgift  

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 NKK`s medlemsklubber, 

samarbeidende klubber eller kennelklubb NKK samarbeider med, skal betale dobbel 

påmeldingsavgift.  

Påmelding skjer på fastsatt skjema, enten på papir eller elektronisk.  

1.2.5 Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift  

Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis påmeldingen ikke godtas eller ved forfall legitimert ved 

veterinærattest.  

Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises eller utestenges under prøven, se punkt 

1.2.6 og 1.2.7 eller ved bortvisning av deltager, 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 påmeldingsavgiften.  
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1.2.6 Avvisning av hund  

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

påmeldingen skal avvises. Løpske tisper kan ikke delta på samlet prøve.  

1.2.7 Utestengelse av hund  

Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer ulempelig, f. eks. 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 

konflikter mellom sau og hund. Ved utestengelse skal NKK`s 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 NKK`s representant 

innen prøvens utløp.  

1.2.8 Doping – kunstig stimulering  

NKK`s 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.  

Hvis oppnevnt autorisert dommer melder forfall så sent at annen autorisert dommer ikke kan 

oppnevnes, kan settedommer oppnevnes i samråd med NKK`s representant.  

Settedommer kan ikke brukes på separate prøver.  

1.3.2 Trekning av terreng og dommere  

Trekning av terreng og dommer foretas fortløpende ved separate 1-dags prøver. Prøven 

gjennomføres etter avtale med prøveleder og etter nærmere avtale mellom hundefører og dommer. 

 Ved samlede prøver trekkes terreng og dommer av dommerkollegiet kvelden før eller den morgenen 

prøven starter. Resultatet av trekningen meddeles hundefører og dommer omgående. Dommer kan 

med prøveleders samtykke be seg fritatt fra bedømmelse av en enkelt hund. Ved 2-dagers separat 

prøve så må prøvedato og terreng kunne avtales fortløpende mellom hundefører, dommer, 

dommerelev og eventuelt kjentmann.  

Prøve gjennomføres i den enkelte områdeklubb sitt aktivitetsområde. Samme terreng skal ikke 

brukes for ofte med tanke på dyrevelferden for elgen. Samme terreng kan brukes maks to 

påfølgende dager, deretter skal terrenget hvile i minst 4 dager før neste prøve. Ved bruk av andre 

områdeklubbers aktivitetsområde skal det på forhånd være inngått skriftlig avtale mellom styrene i 

de berørte områdeklubber. 

1.3.3 Dommeroppgaver  

Påse at førers navn og hundens registreringsnummer er angitt på kritikken samt foreta stikkprøver på 

dokumentasjon av dette.  

Under prøven bedømme hundens prestasjoner i henhold til gjeldende regelverk.  

Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeid, kan dommer avbryte prøven.  
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Dommer skal føre skogskort for prøvedagen, samt gjennomgå prøven med hundefører før 

underskrift av hundefører.  

Dommer skal oppbevare skogskortet til etter klagefristen er ute.  

Dommermøte  

• Ved samlet prøve skal dommermøtet avholdes prøvedagen.  

• Ved separate prøver skal dommermøtet være avholdt senest 3 uker etter prøveperiodens utløp.  

• Prøvens leder innkaller de dommerne som har fungert ved prøven, samt NKK`s representant og 

eventuelle dommeraspiranter til dommermøtet.  

• Dommerkollegiet, prøvens leder, NKK`s representant og de dommere som har fungert foretar den 

endelige premiering.  

• Prøveleder avgjør om dommermøte skal være lukket eller åpent.  

• Dommerkollegiet kan forandre poeng og premiegrad dersom dommerens kritikk ikke er i samsvar 

med prøvereglene, eller skogsprotokoll og poeng ikke stemmer. Kollegiet kan forandre dette selv om 

dommeren er uenig eller ikke er til stede.  

Forenklet dommermøte  

Dommermøtet kan avholdes som forenklet dommermøte. Arrangøren oppnevner da en 

dommerkomite på minst 3 faste medlemmer i tillegg til aktuelle dommere. Aktuell dommer skal få 

begrunne sin bedømmelse. 

Dommerkomiteen må da minimum bestå av:  

• Prøveleder  

• NKK representant  

• 1 representant for dommerne  

Dommer plikter å rette seg etter prøveleders anvisninger. Dommer skal gi skriftlig skogsprotokoll på 

fastsatt skjema. Slik skogsprotokoll skal føres for alle hunder som starter på prøve, selv om de ikke 

fullfører.  

Dommer ved separate prøver er ansvarlig for at prøven blir forsvarlig avviklet og snarest mulig i 

perioden.  

Dommeren må gi melding til prøvens leder om hvilken dag prøven skal avholdes. Så raskt som mulig 

og seneste 2 dager etter at separatprøve er avholdt skal dommer sende sin skogsprotokoll til prøvens 

leder. Dommer bør etter at prøven er avsluttet gi en orientering om sin vurdering av hundens 

prestasjoner til hundefører. I det ligger også innstilling til premiegrad til dommermøtet.  

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. Deltager 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 regler eller 
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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 NKK`s representant innen 

prøvens utløp.  

For øvrig gjelder NKKs lover kapitel 7. Prøveledelse og NKK-representant må sette seg inn i hvilke 

disiplinære tiltak som kan iverksettes under prøvene. 

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 prøvedagen, kan før 

dommermøtet innlevere skriftlig klage til NKK`s representant. NKK-representanten søker å om mulig 

løse saken på stedet.  

Elektronisk sporlogg fra peileutstyr kan ikke danne grunnlag for klage.  

For prøver hvor kritikkene ettersendes deltagere er klagefristen 1(en) uke etter mottatt kritikk. 

Klagen sendes til NKK sammen med protestgebyret som er lik det dobbelte av påmeldingsavgiften til 

NKK utstillinger. Protestgebyret tilbakebetales dersom klagen tas til følge.  

1.5 Dispensasjon  

NKK`s Hovedstyre/NKK`s jakthund komité kan når særlige omstendigheter gjør det påkrevet 

dispensere fra disse regler generelt eller i enkelttilfeller.  

1.6 Etikk  

Etikk er teorien om hva som oppfattes som riktig og galt blant en gruppe mennesker. Forskjellige 

grupper kan ha forskjellig oppfatning av hva som er god og dårlig etikk. Når det gjelder etikk i 

dommersammenheng bør det være enighet om hvilke prinsipp som legges til grunn for utøvelsen av 

dommervervet.  

Retningslinjene gjelder for samtlige prøvedommere og på samtlige arrangement arrangert av 

samarbeidende klubber tilsluttet NKK, samt i andre sammenhenger hvor vedkommende kan bli 

assosiert med sin dommerstatus.  

Etikk er ikke det samme som regelverk. Det er flere lov- og regelverk som regulerer dommeres plikter 

og rettigheter i NKK.  

 

Dommerens oppgaver  

Dommeren er gjennom sine vurderinger av hundenes egenskaper viktige premissleverandører for 

den systematiske avl som foregår i regi av NKK, NKK`s medlemsklubber og oppdrettere i de enkelte 

rasene. 

Dommerens objektivitet og integritet må aldri kunne trekkes i tvil. Det er derfor viktig at de formelle 

kravene til integritet er oppfylt, at dommer er objektiv og uavhengig, samt at alle deltagere opplever 

en rettskaffen dommeroppførsel.  

Under bedømming av hundene skal dommeren ha sin oppmerksomhet rettet mot hundene og deres 

prestasjoner. Dommer har ansvar for å være konsentrert om oppgaven og skal yte en så god 
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prestasjon som mulig. Dette innebærer at dommeren må være i god form og fremstå presentabel. 

Unødvendig fokus på eventuelle meddommere, mobiltelefoner og andre distraksjoner sår tvil om 

dommerens fokus og må ikke forekomme.  

Dommer plikter å holde seg oppdatert på alle regelverksendringer. Videre må dommer delta på 

dommerkonferanser, og har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med signaler og 

regelverkstolkninger fra disse.  

Forholdet til Norsk Kennel Klub  

Prøvedommere bosatt i Norge autoriseres av NKK. Opptak som dommerkandidat skjer etter en 

vurdering av personlige og faglige egenskaper. Autorisasjonen krever god faglig progresjon i tillegg til 

at det ikke avdekkes personlige egenskaper uforenelig med dommergjerningen under 

utdanningsperioden. En dommer må opptre slik at vedkommende holder det etiske nivået et 

fremtredende verv som dommer krever. Dette gjelder så vel eget hundehold som i hundesporten for 

øvrig. En dommere må være sin oppførsel bevisst ikke bare i dommerrollen, men også som deltager, 

tilskuer, arrangør og i andre sammenhenger hvor dommerens opptreden og utsagn blir vurdert. Det 

er uforenlig med dommervervet ikke å fremstå upartisk og objektiv. Dokumenteres en slik oppførsel 

skal vedkommende dommers autorisasjon tas opp til vurdering. Derfor skal det ikke kunne stilles 

spørsmålstegn ved dommerens moralske vandel i tilknytning til hundesporten eller dommerens eget 

hundehold. NKK støtter sine dommere, og det forventes samme lojalitet ovenfor NKK fra dommerne.  

Forholdet til arrangør  

Invitasjon til å dømme skal gjøres skriftlig, og krever et skriftlig svar. Dersom det er økonomiske 

forhold ut over de satser som gjelder for godtgjørelse til dommere i den aktuelle prøveform, skal 

dette avtales før endelig avgjørelse om dømming tas. Dommere og arrangør skal innledningsvis også 

avtale reiseomkostninger, innkvartering, bespisning, ankomst- og avreisedato og andre praktiske 

detaljer. Dommer må ikke gi avbud til avtalte dommeroppdrag uten at det foreligger tungtveiende 

velferdsgrunner. En dommer er arrangørens gjest og representerer NKK under hele prøven. 

Dommeren skal opptre høflig og bidra til et trivelig arrangement.  

Bedømmelse og forholdet til deltager  

Fra det øyeblikket dommeren ankommer arrangøravdeling er denne å betrakte som en representant 

for NKK. Det påligger derfor dommeren å opptre korrekt og høflig, møte presentabel, uthvilt og i god 

form. Dette gjelder så lenge dommeroppdraget varer. Før prøven starter, skal dommeren presentere 

seg og eventuelle dommerkandidater, og redegjøre for hvordan dagen er tenkt, med mindre dette er 

overlatt til prøveleder.  

Dommeren skal være positiv og holde konsentrasjonen gjennom hele dagen og ovenfor alle hunder. 

Dommer bedømmer utelukkende det vedkommende observerer, og skal ikke ta hensyn til Norsk 

Kennel Klubbs jaktprøveregler elghund- bandhund. 9 hundens bakgrunn, tidligere meritter, oppdrett 

eller hvem som fører eller eier hunden. Alle deltagere skal behandles likt. Dommer kan veilede fører 

dersom dette ikke påvirker hundens prestasjoner direkte. Dommer skal ikke henvende seg til 

deltager med direkte spørsmål om hundens avstamning, tidligere premiering eller annet som kan 

indikere utenforliggende hensyn ved bedømmelsen. Etter at prøven er avsluttet skal dommer gi en 

orientering til fører om prestasjonen slik det er beskrevet i regelverket for hver prøveform. Etter en 

slik redegjørelse kan dommer besvare spørsmål som klargjør dommerens syn. En diskusjon med 

fører, eller at fører fremfører sine synspunkter skal ikke forekomme.  

Prøvedeltager har ved å melde på sin hund bedt om dommerens vurdering, og det forventes at 

deltager respekterer denne. Prøvedeltager som viser en utilbørlig opptreden under prøvedagen, 
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klandrer eller demonstrerer mot dommerens avgjørelser, kan av dommer gis advarsel eller bortvises 

fra området. Det er opp til dommer å vurdere om det skal skrives rapport på vedkommende slik det 

er beskrevet i regelverket for hver prøveform.  

Forholdet til NKK representant  

På alle prøver er det oppnevnt en NKK representant som er prøvens høyeste myndighet hva angår 

regelverkstolkning. NKK representanten skal gjennomgå prøvens papirer og innstille prøven til 

godkjenning. NKK representantens oppgaver og myndighetsområde er beskrevet i «Instruks for 

NKK`s representant». Dommer, prøveledelse og NKK representant må sammen bidra til et best mulig 

arrangement både faglig og sosialt ved et samarbeid med respekt for hverandres oppgaver og 

synspunkter. NKKS representant må respekteres, også i de tilfeller der denne har en klart svakere 

faglig bakgrunn enn dommeren. Et positivt samarbeid kan hjelpe alle parter til å oppnå et godt 

resultat.  

Forholdet til andre dommere  

Dommere skal opptre med absolutt lojalitet ovenfor andre dommere. Som tilskuer må en dommer 

derfor aldri snakke nedsettende om en fungerende dommer selv om vedkommende er uenig i 

bedømmelsen. I slike tilfeller kan dette tas ved anledning på tomannshånd med fungerende dommer, 

og da i den hensikt å bidra til en positiv faglig videreutvikling. Som dommer blir man vurdert til å ha 

spesielt god kunnskap om hund. Man må derfor ikke uttale seg negativt om hunders prestasjoner når 

en selv går som deltager. Dommere kan tolke hunders arbeid forskjellig, derfor skal fungerende 

dommers integritet alltid respekteres.  

Dommerkandidater  

Dommer som har med seg dommerkandidat (elev/aspirant) har en viktig funksjon. Rettledning, 

opplæring og evaluering skal skje etter de retningslinjer som er utarbeidet for dette i den enkelte 

prøveform. Dersom fungerende dommer er i tvil om kandidatens prestasjoner holder forventet nivå 

er det bedre å underkjenne kandidatarbeidet, da dette vil medføre at kandidaten må ta et ekstra 

arbeid og vil da lære mer før en eventuell autorisasjon. Dommerkandidater bør gå for dommere de 

ikke har et for nært forhold til.  

Sosiale medier  

Ved bruk av sosiale medier skal dommere være bevisst sin posisjon og status som dommer. For å 

opprettholde objektivitet må dommer vurdere om man i det hele tatt skal skrive noe Norsk Kennel 

Klubbs jaktprøveregler elghund- bandhund. 10 om hunders prestasjoner, uavhengig om de er gode 

eller dårlige. Det er en selvfølge at man ikke skriver om eller kommenterer en dommerkollegas 

dømming. NKKs regelverk for nettvett må leses og praktiseres.  

Konklusjon  

Dommere bør være positiv, se etter det beste i hundene, opptre korrekt og vise avmålt høflighet så 

lenge bedømmelsen varer. Dommeren skal være objektiv, behandle alle likt, stille best mulig 

forberedt, være i god form og presentabel. Dommeren skal være seg bevisst på at vedkommende 

oppfattes som dommer i alle sammenhenger, også på sosiale medier, og skal opptre i henhold til 

dette. 
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2. INSTRUKS FOR NKK`s REPRESENTANT  
NKK`s representant og varamann oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund og skal 

være autorisert dommer for den aktuelle jaktprøveform.   

NKKs representant må være til stede under samlede prøver, også under trekning av dommere og 

terreng. Representanten kan dømme hvis det er behov for dette.  

For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKK`s representant 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.  

Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKK`s representant og saken 

forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal man innrapportere saken til NKK.  

NKK`s representant er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolking av regler, noe 

dommerkollegiet må forholde seg til. Imidlertid er det samlet dommerkollegium som fastsetter den 

endelige premiering. NKK`s representant må følge flertallet i kollegiet hvis prøvereglene er overholdt. 

Det må legges stor vekt på å bli enige på stedet.  

NKK`s representant skal umiddelbart etter prøven gjennomgå og kontrollere at det er 

samstemmighet mellom de anførte skogsprotokoller og resultater. Spesielt kontrollere at det er 

overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis dette ikke er tilfelle, tar NKK`s 

representant dette opp på stedet med vedkommende dommer eller dommerkollegiet.  

Premiegraden kan eventuelt endres på stedet, forutsatt at feil bruk eller fortolkning av prøveregler 

påpekes. Den fastsatte premiegraden kan etter dette ikke endres dersom det ikke påpekes formelle 

feil ved arrangementet.  

Når prøven avsluttes skal NKK`s representant sammen med prøvens leder gå gjennom prøvens 

dokumenter.  

NKK`s representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med aspiranter.   

Hvis det fungerer aspiranter ved prøven, skal NKK`s representant overvære og delta i behandlingen 

av disse arbeid sammen med de aktuelle dommere. 
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3. JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – BANDHUND  

3.1 Klasseinndeling  

Det er ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder.  

3.2 Gjennomføring av prøven  

Arrangøren er ansvarlig for at prøven avvikles etter jaktprøvereglene og at prøven ikke er i strid med 

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven), andre lovbestemmelser og vedtak med hjemmel i lov.  

• Prøve på hjort likestilles med elg, i prøvereglene omtales bare elg.  

• Hund som ikke kommer for elg har ikke krav på ny prøve.  

• Hunden skal prøves individuelt.   

• Hunden må være fylt 9-ni måneder senest på prøvedagen.  

• Hunden må være premiert på terminfestet utstilling arrangert av NKK eller samarbeidende 

klubb/forening.  

• Hunder under 15 måneder kan starte på jaktprøve uten å være stilt på utstilling. For at 

jaktprøveresultatet skal være gjeldende, må hunden premieres på terminfestet utstilling.  

• En hund som tidligere har 1. premie skal alltid bedømmes av annen dommer.  

• For å delta på 2-dagers prøve må hunden ha eller være innstilt til 1.premie på 1-dags prøve. 

• Elg som ses av prøvegruppen uten at hunden er i elgarbeid, sporing eller overværsarbeid, 

skal ikke være med i bedømmingen.  

• Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart.  

• Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser fra bil. Får man se elg ute i terrenget etter 

at prøven har startet, er det tillatt å gå på disse.  

• Det er ikke tillatt å lokke på elgen.  

• Med prøvegruppe menes hundefører, dommer og eventuelt aspirant, elev eller kjentmann.  

Jaktprøver for elghunder kan arrangeres som:  

• Samlet prøve over 1 dag.  

• Samlet prøve over 2 dager.  

• Separat prøve over 1 dag.  

• Separat prøve over 2 dager.  

Terreng  

• Arrangøren skal fortrinnsvis skaffe egnet prøveterreng.  

• Prøveleder kan unntaksvis godkjenne at prøven gås i terreng hundefører disponerer. Samme 

hund kan imidlertid ikke bedømmes flere ganger samme høst i et terreng hvor den har 

oppnådd premiering.  

• Etter at prøven er startet og prøvegruppen er kommet ut i terrenget, kan hunden ikke 

trekkes uten samtykke fra dommer.  

Vær og føreforhold  

Øvre grense for snødybde i prøveterrenget settes til hundens bukhøyde. Nedre grense for 

temperatur er -15 grader. 

Prøvemåte  

Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd (pigghalsbånd o.l. ikke tillatt). Hunden skal tydelig vise at 

den arbeider for å finne elg. Den skal ta seg fram i terrenget på en stillferdig og effektiv måte, 

lokalisere elgen og tydelig markere når elgen er i nærheten for deretter å føre prøvegruppen fram til 

denne. Den skal være taus, ikke dra så hardt i bandet at den peser eller hoster. Halsing tillates ikke 

under normale forhold (se Halsing/Boff). Den bør som regel ikke følge ferske spor i sitt søk, men 

arbeide med høyt hode for om mulig å få overvær av elgen. Den skal kunne benytte vær og terreng 
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fornuftig for derved å kunne utnytte lukt, syn og hørsel. Blir hunden i tvil om hvor den har elgen, skal 

det være tillatt for fører å lede den tilbake i vinden for ikke å værstøkke, før man går fram på nytt. 

Det er ingen feil om den går forbi elg når den har direkte vær av annen elg. Prøven kan avholdes på 

snødekt mark. Da må godkjent fersksporprøve fremlegges før prøvestart, og denne poengsum 

benyttes i moment 5 - sporing.  

Prøvetid 

 Effektiv prøvetid skal være 6 timer. Denne tiden disponeres av hundefører. I tillegg kommer 30 

minutter pausetid. Pauser som tas ut over dette tas av effektiv prøvetid. Hundefører kan før prøven 

starter bestemme hvor i terrenget prøven skal begynne. Forlengelse av prøvetiden kan kun skje i de 

tilfeller hunden er i «elgarbeid» og ligger an til å oppnå premiering eller forhøyelse av premiegrad. 

Prøven avsluttes uansett når det påbegynte elgarbeidet, utover 6 timer, er avsluttet. (Max effektiv 

prøvetid er 7 timer).  Pausen kan medregnes som effektiv prøvetid hvis hunden under denne 

registrerer elg eller adferd etter elg. Dersom prøvegruppen velger å forflytte seg i prøveterrenget 

med bil eller lignende, skal ikke denne tiden tas av effektiv prøvetid.  

Bedømmelse  

Jaktprøvereglene er laget for normale prøveforhold. Dersom forholdene, (vind, føre og terreng), er 

spesielt vanskelige, må dette tas med i dommerens vurdering. Hunden skal kun bedømmes ut fra de 

observasjoner dommeren med sikkerhet har iakttatt. Dommeren skal hele tiden vurdere hundens 

egenskaper og anvendbarhet som medhjelper under jakt på elg i verdige former. Aspirant, elev eller 

kjentmann sine iakttakelser kan tas med i vurderingen. Har hunden funnet elg som følge av sitt 

arbeid og dommeren er sikker på at elgen var der skal alle momenter bedømmes.  Hunden trenger 

ikke prøves flere ganger under samme prøve for å oppnå 10 eller 9 i et moment, men i 

utgangspunktet er dette ønskelig. Vær- og føreforhold samt elgtetthet må her tas med i vurderingen. 

Er hunden prøvd flere ganger i momentet og oppførselen varierer, må dette vurderes ved 

poengsetting. 

Enkelte ganger kan dommeren komme i tvil om tolkningen av hundens prestasjoner. Slik tvil skal 

komme hunden til gode.  

Halsing/Boff 

I utgangspunktet er halsing diskvalifiserende under en jaktprøve for bandhunder. Halser hunden 

under arbeid med elg, skal den diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i alle moment. I helt spesielle 

situasjoner, medværsstøkk av elg på kort avstand og med mye støy, samt kontakt med eller fersk 

atferd etter store rovdyr, kan en begrenset halsing/boff godtas. Denne vurderingen må gjøres av 

dommeren der og da.  

Pistring/Piping. 

Svak piping/pistring fra hund under prøveperioden kan godtas dersom dette ikke ødelegger for 

prøven, men må vurderes om er forstyrrende i hvert enkelt tilfelle av dommer, spesielt under 

momentet oppførsel når den stiller innpå elg. 

Rovdyr  

Ved kontakt med rovdyr og hunden viser redsel, bør man skifte terreng. Dommer skal ikke straffe 

hunden for dette.  
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Prestasjonsmoment     Poengskala   Vekttall  

1. Oppførsel ved søk etter elg    0 – 10    2  

2.  Evnen til å finne elg     0 – 10    3  

3.  Oppførsel når den stiller innpå elg   0 – 10    2  

4.  Oppførsel framfor/ved syn av elg   0 – 10    2  

5.  Sporing      0 – 10    1  

Poengsetting  

10 Helt fullkomment  

9 Særdeles godt 

8 Meget godt 

7 Godt 

6-5 Brukbart  

4-3 Måtelig, ikke helt uten verdi  

2-1 Dårlig, helt verdiløst  

0 Hunden ikke prøvd i momentet  

 

PRESTASJONSMOMENT 1: OPPFØRSEL VED SØK ETTER ELG.  

Hunden skal vise stor jaktlyst, være utholdende og målbevisst i sitt arbeide for å finne elg under hele 

prøvetiden. Den skal være bestemt i bandet, ha et moderat tempo og en stillferdig framferd. Den 

skal kunne benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv måte. Det er derfor en stor fordel at 

den trekker opp på forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte sine sanser på en best mulig måte.  

Poengskala:  

10: Hunden arbeider målbevisst og selvstendig hele prøvetiden for å finne elg. Den benytter vind og 

terreng på en fullkommen måte etter dagens forhold. Den går lett, men bestemt i bandet og tar 

hensyn til terreng og vegetasjon i sin framferd. Hunden viser rutine og samarbeider fullkomment 

med sin fører. 

9: Hunden arbeider målbevisst for å finne elg, hele prøvetiden, den benytter vind og terreng på en 

særdeles fornuftig måte, og går lett i bandet. Samarbeider særdeles godt med sin fører. 

8: Hunden benytter vind og terreng på meget god måte og viser stor jaktlyst.  

7: Hunden benytter vind og terreng på god måte. 

Men for eksempel: 

Blir styrt en del av sin fører. Dette går ut over hundens selvstendige arbeid.  

Den viser stor jaktlyst, men bruker sine krefter noe unødvendig.   

6-5: Hunden benytter vind og terreng på en brukbar måte. 

Men for eksempel: 

• Er for tung i bandet eller viser noe manglende jaktlyst. 

• Søker mest etter spor eller er noe vimsete.  
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• Viser noe for stor interesse for annet vilt.  

4-3: Hunden benytter seg av terreng og vær måtelig godt.  

Men for eksempel:  

• Den viser stor interesse for annet vilt.  

• Hunden er alt for tung i bandet eller manglende jaktlyst. 

• Samarbeider noe for dårlig med sin fører.  

2-1: Hunden benytter seg dårlig av vær og terreng.  

Men for eksempel: 

• Samarbeider dårlig med sin fører.  

• Den er svært tung i bandet. 

• Har ikke jaktlyst.  

 

PRESTESTASJONSMOMENT 2: EVNEN TIL Å FINNE ELG.  

Momentet skal ikke bedømmes før hunden markerer for elg eller fersk atferd etter elg. Når hunden 

markerer eller har funnet fersk adferd etter elg, skal den utnytte terreng og vind fornuftig. Den bør 

der det er naturlig forlate sporet og gå på overvær for derved å kontrollere det hele på en mer 

effektiv måte. For å gå høyere enn 6 i dette moment, må dommer være sikker på at elgen var der. 

Dommer må ta hensyn til vær og terreng i vurderingen av hundens prestasjoner. Enkelte ganger kan 

et kort overværsarbeid også være svært bra. Hunden skal primært finne elg på overværsarbeid, men 

under svært vanskelige værforhold kan det også godtas at hunden finner elg ved sporing og bruk av 

andre sanser. Det skal alltid nevnes i kritikken avstand på overværsarbeidet. Er dommer sikker på at 

elgen var der skal momentet bedømmes. Dersom momentet vurderes som ikke fullprøvd, skal det gis 

maks 6 poeng.  

 

Poengskala:  

10: Hunden bruker alle sine sanser i et målbevisst arbeid. Den benytter vind og terreng på en 

fullkommen måte. Den arbeider rolig og kontrollert i bandet, og samarbeider utmerket med sin fører. 

Finner elg ved både korte og lange overværsarbeid når forholdene ligger til rette for det.  

9: Hunden er særdeles god til å finne elg. Den benytter vind og terreng på en utmerket måte, er lett 

og fin i bandet og samarbeider utmerket med sin fører. Særdeles gode overværsarbeid.  

8: Hunden benytter vind og terreng på en meget god måte. Den er meget god til å finne elg. Meget 

godt overværsarbeid, er ikke avhengig av spor under vanlige jaktforhold.  

7: Hunden benytter vind og terreng på en god måte. Den er god til å finne elg. Godt overværsarbeid. 

Men for eksempel:  

• Noe avhengig av spor under ellers gode jaktforhold. 

6-5: Hunden viser brukbare evner til å finne elg. 

Men for eksempel:  
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• Noe avhengig av fører i sitt arbeid. 

• For tung i bandet. 

• Foretar seg ting som ikke er så ønskelig.  

• Viser noe interesse for annet vilt. 

4-3: Hunden er måtelig god til å finne elg. Benytter været og terrenget noe dårlig. 

Men for eksempel:  

• Interesserer seg for mye av annet vilt når den arbeider med elg.  

2-1: Hunden er for dårlig til å finne elg. 

Men for eksempel:  

• Er svært urolig og lite samarbeidsvillig. 

• Viljen til å jakte på elg er ikke til stede.  

0: Hunden er ikke prøvd i momentet.  

 

PRESTASJONSMOMENT 3: OPPFØRSEL NÅR DEN STILLER INN PÅ ELG.  

På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede prøvegruppen fram, og tydelig markere 

hvor elgen står. Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører til at elgen støkkes. 

Dommer må være sikker på at det er elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt i moment 2 

skal den også bedømmes i moment 3 og eventuelt i moment 4, men det er ikke sikkert den er 

fullprøvd. Dette skal nevnes i konklusjonen. Dersom momentet vurderes som ikke fullprøvd, skal det 

gis maks 6 poeng.  

Poengskala:  

10: Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den markerer tydelig hvor elgen står. Den stanser når 

trekken forsvinner og venter til den er tilbake før den på nytt avanserer. På hundens adferd skal det 

være lett å se når de nærmer seg elgen. Hunden skal stoppe og klart vise hvor elgen er.  

9: Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den markerer tydelig hvor elgen står. På hundens 

adferd skal det være lett å se når de nærmer seg elgen.  

8: Meget god oppførsel under innpåstilling. Markerer hvor elgen befinner seg.  

7: God oppførsel under innpåstilling. Markerer hvor elgen befinner seg. 

Men for eksempel:  

• Hunden er litt for ivrig eller litt utydelig i sin markering av elgen. 

• Svak pistring/piping uten at det forstyrrer innpåstilling.  

 

6-5: Brukbar oppførsel under innpåstilling. Markerer at det er elg i nærheten, men har vansker med å 

lokalisere den.  

Men for eksempel: 

• Litt for tung i bandet. 

• Noe for ivrig med å komme frem eller utydelig i sin markering av elgen.  
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• Det kommer tydelige gjentatte pipelyder fra hunden. 

4-3: Hunden markerer at det er elg i nærheten, men oppfører seg slik at elgen støkkes.  

Men for eksempel: 

• Er alt for tung i bandet.  

• Er usikker og bråkete.  

2-1: Hunden har store problemer med å markere elg. Er urolig og bråkete i skogen. Dette fører til at 

elgen støkkes.  

0: Hunden er ikke prøvd i momentet.  

 

PRESTASJONSMOMENT 4: OPPFØRSEL FRAMFOR/VED SYN AV ELG. 

 Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen får se, uten at hunden er i elgarbeid, det 

vil si i sporings- eller overværsarbeid. Fører har heller ikke adgang til å løfte hunden for at den skal få 

se elgen. Når hunden får se eller har lokalisert elg, skal den forholde seg taus og rolig. Dommeren må 

forvisse seg om at det er elg hunden har arbeidet med. For at hunden skal oppnå fullkomment i 

momentet, må den være like rolig når dyr går ut. Elgen skal støkkes hvis den ikke går ut selv. For å gi 

10 eller 9 poeng må dommer være sikker på at hunden har sett elgen. Hunden kan tildeles 1. premie 

selv om ikke den har sett elgen, men dommer skal ha sett elgen. I tilfeller der elgen trekker inn i vær 

for hunden må dommer bruke skjønn. Det er tillatt å berøre hunden under prøving foran elg, men 

den skal også prøves selvstendig for å oppnå 10 eller 9 i momentet. Dommer må bruke godt skjønn 

ved bedømming av dette momentet og hensynta hva som er mulig å få til av syn i den enkelte 

situasjon med tanke på terreng, vegetasjon, avstand, tenkt opp mot en reel jakt situasjon under 

verdige former. Eventuell vegetasjon som dekker deler av dyret skal ikke ha noe å si for bedømming 

av momentet. Dersom momentet vurderes som ikke fullprøvd, skal det gis maks 6 poeng.  

Poengskala:  

10: Hunden skal se elgen og være rolig og taus, ikke berøres av fører. Hunden skal være like rolig 

etter at elgen har gått ut. Fullkommen oppførsel. 

9: Hunden har en særdeles god oppførsel framfor dyr, men er noe ivrig etter at elgen har gått ut. 

Hunden skal ha sett elgen uten at den berøres av fører. 

8: Hunden er rolig og taus framfor dyr, men blir noe urolig når elgen har gått ut og må støttes av 

fører. Meget god oppførsel.  

7: Hunden er noe urolig foran elgen uten at dette forstyrrer for mye. God oppførsel.  

6-5: Hunden er noe for urolig, trenger mye hjelp av fører for å holde seg i ro. Brukbar oppførsel.  

4-3: Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet og vanskeliggjør skudd.  

2-1: Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den får se/lokalisere den.  

0: Hunden er ikke prøvd i momentet. 

 

 



16 / 18 
 

PRESTASJONSMOMENT 5: SPORING.  

Hunden skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge dette i 30 minutter. Sporingen skal 

foregå på samme dyr. Det er tillatt at hunden undersøker ferskere spor eller går av for å sjekke 

terrenget rundt seg. Den skal uansett fullføre sporingen på det opprinnelige dyret. Den må ikke 

trekke i bandet på en slik måte at et stillferdig samspill mellom hund og fører uteblir. Tempoet skal 

være akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Hunden skal ikke vise interesse for annet vilt og 

tamdyr under sporing. Terreng, vind- og føreforhold samt sporets alder må vurderes i forhold til den 

måten hunden arbeider på.  

Poengskala:  

10: Fullkommet sporing i minimum 30 min. Er bestemt, men stillferdig og fullfører sporingen i et 

behagelig tempo og med fullkommen kontroll av sporet og terrenget rundt seg. Den må spore med 

høyt hevet hode der sporet går mot været for om mulig å få overvær av elgen.  

9: Særdeles god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og 

samarbeid mellom hund og fører er særdeles godt.  

8: Meget god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og samarbeid 

mellom hund og fører er meget godt.  

7: God sporing i minimum 30 min. Tempo, tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og 

samarbeid mellom hund og fører er godt.  

6-5: Brukbar sporing, men er for slavisk og trenger mye hjelp av fører. 

4-3: Sporing ikke uten verdi, men er for støyende, har uakseptabelt høyt tempo, er for hissig eller 

vimsete eller mangler evnen til å utrede tap.  

2-1: Manglende vilje eller evne til å ta og følge sporet. Hund/fører vet ikke hvor sporet går eller 

føreren mangler forståelse av hundens arbeid.  

0: Hunden er ikke prøvd i momentet.  

 

3.3 PREMIERING 

Felles for alle premiegrader er at hunden må ha oppnådd minst 7 poeng i sporing. 

Premiering ved 1-dags prøve  

Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7 poeng i 

alle moment. Dommer må ha sett elgen.  

Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle 

moment og ha oppnådd min. 7 poeng i moment 2.  

Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle 

moment.  

Premiering ved 2-dagers prøve  

Til 1. premie må hunden gå til 1. premie den ene dagen og minst 3.premie den andre dagen.  

Til 2. premie må hunden gå til 2. premie den ene dagen og 2. eller 3.premie den andre dagen.  

Til 3. premie må hunden gå til 3.premie begge dager.  
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Om hunden har oppnådd minimum 7 poeng i moment 5 den første dagen kan denne poengsummen 

benyttes også i momentet den andre dagen. Hvis hundefører ønsker det kan hunden prøves i 

momentet begge dager. Har hundefører først sagt at han ønsker å ta sporing dag 2, skal det 

bedømmes. Det er da ikke lov å benytte poeng fra dagen før. 

Dersom det innstilles til 0 pr. første dag på 2-dagersprøve skal hundefører gis tilbud om å gå Dag 2 

som 1-dagsprøve. Der 2. dag på 2-dagersprøve er mislykket kan Dag 1 føres over som 1-dagsprøve.  

4. REGLER FOR NM  

Det vises til de til NEKFs enhver tids gjeldende regler 

5.GJENNOMFØRING AV JAKTPRØVEDOMMERUTDANNING  

Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når 

nødvendig kvalifikasjoner er til stede. Det må være et flertall i styret for vedtaket.  

Kandidater til jaktprøvedommere må ha god erfaring med den jaktform de skal bedømme. Det må 

dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevnen, 

pålitelighet og skriftlig og muntlig fremstilling. 

Kandidater til jaktprøvedommere må selv ha trenet og ført hund til premie i den aktuelle 

jaktprøveform.  

Kandidatene mottar et elev/aspirantkort som skal følge kandidaten under hele utdannelsen. Her skal 

påføres når, hvor og ved hvilke prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått med underskrift fra 

dommer(e), prøveledere, evt. med stempel.  

Elev- og aspirantarbeid kan kun avlegges ved prøver som er oppført på NKKs terminliste. Før 

aspirantarbeidet avlegges, må forbundenes krav om gjennomført dommerkurs være oppfylt, og 

elevarbeidet godkjent.  

Dommerelev skal skrive dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til prøveleder før 

dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden for prøveleder, 

NKKs representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas med eleven(e) 

umiddelbart etter at selve dommermøte er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer dommeren om 

elevarbeidet skal godkjennes.  

Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til 

prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt 

med aspiranten ute i marken hvor også NKKs representant og prøvens leder er til stede. Det blir her 

avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan 

aspirant innkalles og eksamineres i regler og evt. forklare nærmere bedømmelse.  

Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet 

sendes deretter til NKK, som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og 

registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til 

autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny 

prøve eller ikke.  

 

Elev- og aspirantarbeid kan tas på 1 år. Elevarbeidet skal gås over 2 dager. Elevarbeidet kan tas som 

settedommer en av dagene.  
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Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere og hunden må være prøvd i alle 

prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes. 

6. AUTORISERING, AVAUTORISERING OSV AV DOMMERE  

6.1 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.  

6.2. Opprettholdelse av dommerautorisasjon  

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, pålegge 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.  

6.3 Regodkjenning  

Regodkjenning vurderes i hvert enkelt tilfelle av NKK.  

 

6. CHAMPIONAT 

Se de til enhver tid gjeldende regler for championat på www.nkk.no 

 

 

 

 

 

 


