7. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER.
Som tillegg til NKKs ”Fellesbestemmelser pkt 1.” gjelder også følgende for jaktprøver for
elghund- løs. Dersom NKKs fellesbestemmelser og NEKFs kommentarer omhandler samme
sak eller område, har NEKFs kommentarer prioritet foran NKKs fellesbestemmelser.
7.1. ARRANGEMENT
Generelt
Løshundprøver kan arrangeres som:
 Samlet prøve med felles utgangspunkt over 1 dag.
 Samlet prøve med felles utgangspunkt over 2 dager.
 Separat prøve over 1 dag.
 Separat prøve over 2 påfølgende dager.
Arrangøren er ansvarlig for at prøven avvikles etter jaktprøvereglene og at prøven ikke er i
strid med viltloven, andre lovbestemmelser og vedtak med hjemmel i lov.
Prøve på hjort likestilles med elg, i prøvereglene omtales bare elg.
Hver hund skal prøves minst 1 dag Prøvetiden er regulert i jaktprøvereglene
Hund som ikke kommer for elg har ikke krav på omprøve.
Arrangøren bør fortrinnsvis skaffe egnet prøveterreng, prøveleder kan godkjenne at prøven
gås i hundeføreres terreng på 1-dags separatprøve. Dersom prøven gås i hundeførers terreng
skal det krysses av for dette i skogsprotokollen.
Kunngjøring.
Kunngjøring av prøve må inneholde opplysninger om prøveform, prøvetidsrom og sted for
prøven, prøvens leder, anmeldelsesadresse, anmeldelsesgebyr, anmeldelsesfrist, samt andre
opplysninger av betydning for deltakerne.
Ledelse av prøven.
Prøvens leder må være autorisert dommer for den prøveformen som arrangeres. Arrangøren
oppnevner i tillegg en prøvekomité på minst 3 medlemmer. Prøvens leder og NKKs
representant kan fungere som dommer ved prøven, men kan ikke gå med aspirant. Hund i
prøveleders eie kan ikke starte på prøver han/hun leder.
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.
Prøvens leder må påse at skogsprotokoller er undertegnet av dommer og at premielistene er
undertegnet av prøveleder og NKKs representant.
Overtegning.
Er prøven overtegnet skal de hunder som har 1. premie på jaktprøve fra før, og som skal
prøves for championatkravene, ha fortrinnsrett. Deretter kommer alder (yngste hunder foran),
og videre skal det sorteres etter utstillingsresultat. Dersom hunder da står likt, rangeres hunder
som dokumenteres fri for HD først.

Avlysning av 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 ovenfor. Slik beslutning, samt eventuelle tvingende omstendigheter, meddeles
prøveleder snarest mulig, og senest kl. 10.00 den fastsatte prøvedagen.
Godkjenning av prøveresultatene.
Prøveresultatene kan benyttes på eiers ansvar når dommermøte er avholdt.
7.2. DELTAKELSE
Hunder.
Hunden skal prøves alene.
Hunden må være premiert på terminfestet utstilling arrangert av NKK eller samarbeidende
klubb/forening. Hunden må være fylt 9-ni måneder senest på prøvedagen. Hunder under 15
mnd, kan starte på 1- dags prøve, uten premiering på utstilling. For at jaktprøven skal være
gjeldende, må hunden premieres på terminfestet utstilling.

En hund som tidligere har 1. premie skal alltid bedømmes av annen dommer. Samme hund
kan ikke bedømmes flere ganger samme høst i et terreng hvor den har oppnådd premie.
For å delta på 2-dagers prøve må hunden ha:
 Karakteren ”godkjent” på annonsert godkjenningsprøve eller minst 7. poeng på
terminfestet fersksporprøve, ved sporing på elg eller hjort.
 1 premie på 1-dags prøve.
Er hunden jaktchampion bør den ikke delta på ordinær 2-dagers prøve.
Fører.
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.

Avvisning.
Løpske tisper kan ikke delta på samlet prøve.
Utestengelse av hund.
Utestengelse kan skje der hunden beviselig viser stor interesse og jager på andre dyrearter enn
elg og hjort og dette blir til hinder for gjennomføring av prøven.
Deltakerbegrensning.
Ingen deltakerbegrensning.
7.3. DOMMERE
Oppnevnelse av dommere.
Hvis oppnevnt autorisert dommer melder forfall så sent at annen autorisert dommer ikke kan
oppnevnes, kan settedommer oppnevnes i samråd med NKKs representant. Settedommer kan
ikke brukes på separat prøve.

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 to-dagers separat prøve, skal terreng og dommere trekkes og prøvedato skal bestemmes
minst en uke før prøven avholdes. Fastsatt prøvedato er endelig.
Dommerplikter.
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 skal føre spesiell dommerbok under prøven. Dommer noterer vær, føre, temperatur
og terrengforhold, samt generell vurdering av elgbestanden i feltet.
Dommer plikter å rette seg etter prøveleders anvisninger.
Dommere ved separate prøver er ansvarlige for at prøven blir forsvarlig avviklet og snarest
mulig i perioden.
Dommer må gi melding til prøvens leder om hvilken dag prøven skal avholdes.
Senest 8 dager etter at separatprøver er avholdt skal dommer sende sin skogsprotokoll til
prøvens leder.
Dommermøte.
Ved samlet prøve skal dommermøtet avholdes prøvedagen. Ved separate prøver skal
dommermøtet være avholdt senest 14 dager etter prøveperiodens utløp og prøvens leder
innkaller de dommerne som har fungert ved prøven, samt NKKs representant og eventuelle
dommeraspiranter til dommermøtet.
Dommerkollegiet, prøvens leder, NKKs 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 tilstede.
Regodkjenning.
Vurderes i hvert enkelt tilfelle av NKK.

