
 

General - No protection 

  

INSTRUKS 

 
FORENKLET DOMMERMØTE 

 

JAKTPRØVER 

 

LØS- OG BANDHUND 

 

 

 

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS 

FORBUND 
 

 

 

 

Vedtatt av Forbundsstyret 12.10.2022 

 



 
side 2 / 3 

General - No protection 

Bakgrunn 

Jaktprøvene er primært tenkt som grunnlag for kartlegging av elghundens jaktegenskaper til bruk i 
avlssammenheng og for å fremme og utvikle hunden til bruk i praktisk jakt. Premiering og titler er sekundære 
ting. Det er derfor viktig med mest mulig lik bedømmelse og vurdering av hundens egenskaper landet sett under 
ett, og nå etter innføring av tilnærmet like prøveregler i Norge, Sverige og Finland, også landene i mellom. 

Det er en kjensgjerning at det er store forskjeller mellom klubbene på hvordan dommermøte gjennomføres og 
særlig forenklet dommermøte. Forskjeller som i altfor mange tilfeller resulterer i en for dårlig kontroll av 
prøvene. Resultatet blir feil data i skogsprotokoll, feil i poenggivning og i enkelte tilfelle feil premiegrad. 

Bruk av denne instruks vil gi en mer åpen og inkluderende dialog mellom prøveledelse og dommere. Det som 
likevel vil bli den største forskjellen (og gevinsten), er dobbeltkontroll (kvalitetssikring) ved innlegging av 
prøver. Og at alle klubbens dommere skal ha anledning til å kontrollere prøvene før dommermøte og rett til å 
delta på dommermøte. 
 
 

Forenklet dommermøte 
 

1. Det skal opprettes åpen digital gruppe, f.eks. Facebook/Messenger, for klubbens dommere, elever 

og aspiranter. Denne skal brukes til intern kommunikasjon mellom dommere og mellom dommere 
og prøveledelse1. 

 
2. Klubben (jaktprøveutvalgene) oppnevner en gruppe (minimum 3 personer/skrivere2) til innlegging 

av prøveresultat i registreringsprogrammet. Dette skal være erfarne dommere med god kunnskap 
om regelverket og som kan registreringsløsningen godt. Gruppen kan være helt eller delvis 
sammenfallende med Dommerkomiteen, jf. Fellesbestemmelsene § 1.3.3 Dommeroppgaver – 

Forenklet dommermøte, men behøver ikke å være det. 

 

3. Så raskt som mulig og senest to dager etter dømming skal dommer lage sin innstilling og sende 
inn (godt lesbar og helst skannet) skogsprotokoll og hendelsesforløp til den adressat som er angitt 
ved tildeling av prøven. 

 

4. Mottaker av skogsprotokoll og hendelsesforløp (gruppen) går gjennom innstillingen og har dialog 
med dommer for eventuelle justeringer av åpenbare feil. Det skal ikke gjøres endringer i 
innstilling uten at aktuell dommer er enig. 

 

5. Prøven registreres og sendes til en annen i gruppen for kvalitetskontroll. Ved tvil eller feil, 
kontaktes den som har foretatt registreringen og/eller aktuell dommer. Når kvalitetskontroll er 
gjennomført er prøven klar for dommermøte. 

 

6. Dommermøte kan avholdes etter behov eller etter faste rutiner, f.eks. hver 14. dag. Dommermøte 
skal være åpent for alle klubbens dommere (elever og aspiranter skal oppfordres spesielt om å 
delta) og kan avholdes digitalt (Teams).  

 

7. Minst et dommermøte i prøvesesongen skal være fysisk møte. Innkalling med tid, sted og form 
skal skje med minst 3 dagers varsel og i innkalling skal PDF-kopi av alle prøver som skal 
behandles ligge ved3. For at dommermøte skal være gyldig, skal minimum: 

• Prøveleder 

• NKK-representant 

• en representant fra dommerne  
delta. Jf. Fellesbestemmelsene § 1.3.3 Dommeroppgaver – Forenklet dommermøte. 

 
1 En tror at bruk av slike grupper vil styrke samholdet og tilhørigheten til avvikling av jaktprøvene blant klubbens 
dommere. Samtidig vil det lette prøveleders arbeid. 
2 Grunnen til tre eller flere skrivere er at dette trolig også er personer som dømmer prøver for klubben, og dermed unngår 
en behandling av egne prøver. 
3 Det forutsettes at denne innkalling og utvelgelse/deling av skogsprotokoller kan skje via registeringsløsningen. 
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8. Dommer som har prøve til behandling skal få begrunne sin bedømmelse, enten digitalt eller ved 

fysisk tilstedeværelse. Dersom aktuell dommer ikke er tilgjengelig for å begrunne sin bedømmelse 
kan prøven ikke endres. Om dommermøte ønsker å endre prøven må den utsettes til et senere 
møte slik at dommer kan begrunne sin innstilling. 

 

9. Når dommermøte har godkjent prøven skal denne sendes NKK for anerkjennelse. Hundeeier skal 
samtidig få tilsendt godkjent skogsprotokoll4. 

 
4 Sending av skogsprotokoll til hundeeier forutsettes å kunne skje via registreringsløsningen. 


