NEKF 2022 GJELDENDE
DOMMERKOMPENDIE
BANDHUND
• GJELDER REGELVERK SOM TRER I KRAFT
FRA HØSTEN 2022.
• VEDTATT AV RS APRIL 2021 - gjelder ut
2026-sesongen.
• Altså gyldig til 31.01.2027.
• Revideringen av regelverket startet
med et arbeidsseminar mellom
Bandhundkomiteen og avlsutvalgene for
NEG og NES, for deretter sendt ut på
høring til klubbene.
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Innhold.

Fellesbestemmelser
Instrukser, ansvar og
prøvetider
Etikk
Prøvemomenter

Premiegrader

Utdanning
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Les prøvereglene !
Dette regelkompendiet
går ikke inn på samtlige
punkter i
fellesbestemmelser og
prøveregler.

Som prøvedommer
forventes det at du
selv setter deg
grundig inn i
regelverket
Bandhundkomiteen 2022
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Justerte regler vedtatt på RS 2021

Gjeldende fra høsten 2022
Dommere som skal dømme skal ha gjennomført kurset.

Alle nye dommere skal ha gjennomført kurset før
aspirantarbeider starter.
Deltakere registreres hos NEKF.
Kurs bevis.
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Hvorfor dommer- kompendium ?
Hovedformålet med kompendiet og
dommersamlingene er.

Felles forståelse av jaktprøvereglene

Lik praktisering av jaktprøvereglene

Rask og lik behandling av prøver og
prøvedata.
Bandhundkomiteen 2022
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Hvorfor dommer- kompendium forts..
Utarbeidet av
Bandhundkomiteen spesielt til
opplæring og informasjon om
Bandhundreglene

Kompendiet er tilgjengelig for
regionale og lokale
kursholdere.

Kompendiet skal brukes som
oppslagsverk og som
kurskompendium for sentrale
og lokale dommersamlinger
fra 2022-sesongen til og med
2026-sesongen (til 31/1-27)+
til obligatorisk teorikurs i
opplæring av nye dommere)
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Målet med jaktprøver
Jaktprøver utføres for NKK og
etter de til en hver tid
gjeldende regler.
Målsetningen er å kunne
dokumentere og registrere
hundens prestasjoner for å
styrke rasenes avlsmål.

Å bedre materialet for
målbarhet i avl og arvbarheter
for å opprettholde elghunden
som ett hjelpemiddel i
praktisk jakt.
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Fellesbestemmelsene
Fellesbestemmelsene eies av
NKK, og NKK ønsker at disse skal
være tilnærmet lik for alle typer
prøver i regi av kennelklubben

Spesielle regler som omhandler
våre prøveregler er derfor
flyttet over til selve
regelverket.
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Organisering av prøve,
søknader, rapporter mm.
Regler for overtegning og værog føreforhold
Krav til hunder og førere
Dommeroppgaver
Etiske retningslinjer
Instruks for NKK-representant
Instruks for Prøveleder
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Prøveadministrasjon
Søke om prøver i DogWeb senest
3 uker før prøven starter, men
helst før prøvesesongen starter.

Administrere prøvene fra
påmelding til ferdigmelding
gjennom NKK sitt
registreringssystem.
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Godkjenne og
ferdigmelde prøven i
registreringsprogrammet
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Instruks for prøveleder
Prøvens leder må være autorisert dommer innen
aktuell prøveform
Prøveleder oppnevnes av arrangør

Organisere og tildele dommere. På samla prøver
skal det være trekning av dommer. Prøveleder
skal gjøre en nøye vurdering av forhold mellom
dommer og hundefører. Er der det minste tvil,
er det bedre å velge en annen dommer.
Tvilstilfeller avklares med NKK-rep

Prøveleder må være autorisert bandhunddommer

Prøveleder skal ha god kunnskap til
prøveformens IT-løsning.

Prøveleder er høyeste myndighet på alle andre
områder enn fortolkning
av regelverket. Fortolkning av regelverket er NKK
representantens ansvar,
se egen instruks.

Prøvens leder kan når som helst gripe inn dersom
dette anses nødvendig innenfor eget
myndighetsområde.

Prøveleder må ha tilstrekkelig kjennskap til
prøveformen og
inngående kjennskap til regelverket og
disiplinærreglene

Bandhundkomiteen 2022

Påse at prøvereglene blir fulgt nøye og skal ta alle
forhåndsregler om at bedømmingen
skal bli så enhetlig og riktig som mulig.
Prøveleder kan avlyse prøve jf. reglenes pkt. om
avlysning, Force majeure. Avlysning
skal formidles NKKs administrasjon omgående.
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Prøveleder forts….
Prøvens leder innkaller de dommerne som har
fungert ved prøven, samt NKKs representant
og eventuelle dommeraspiranter til dommermøte.

Prøveleder avgjør om dommermøte skal være
lukket eller åpent.

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
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Prøvens leder og NKKs representant /
vararepresentant kan ikke være samme
person.

Hund i prøveleders eie kan starte på
separatprøver, men ikke på samla
prøver.

Prøvens leder kan gå med dommerkandidat
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Instruks For NKK’S representant
NKK’s representant og varamann oppnevnes av
arrangør, evt. etter forslag fra klubb/forbund

NKK’s representant må være autorisert dommer
bandhund
NKK’s representant må være til stede under
samlede prøver

Organisere og tildele dommere. På samla prøver
skal det være trekning av dommer. Prøveleder
skal gjøre en nøye vurdering av forhold mellom
dommer og hundefører. Er der det minste tvil,
er det bedre å velge en annen dommer.
Tvilstilfeller avklares med NKK-rep

NKKs representant kan starte med egen hund,
men under bedømmelse av denne er det NKKs
vararepresentant som fungerer som NKKs
representant.

NKKs 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. NKKs representant må
følge flertallet i kollegiet hvis prøvereglene er
overholdt. Det må legges stor vekt på å bli enige
på stedet.

NKK-representant skal også ha et ansvar for den
etiske gjennomføring av prøven, herunder
tvilstilfeller ved tildeling av dommer.

Representanten må være til stede alle dager på
samlede prøver. NKKs representant kan dømme
hvis det er behov for dette. Han/hun skal være til
stede under trekning av dommere og terreng

Bandhundkomiteen 2022
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NKK-rep fortsatt….
NKKs representant skal umiddelbart etter
prøven gjennomgå og kontrollere at det er
samstemmighet mellom de anførte skogskort
og resultater, spesielt kontrollere at det er
overensstemmelse mellom beskrivelse og
premiegrad. Hvis dette ikke er tilfelle, tar
NKKs representant dette opp på stedet med
vedkommende dommer, eller
dommerkollegiet. Premiegraden kan
eventuelt endres på stedet, forutsatt at feil
bruk eller fortolkning av prøveregler kan
påpekes. Den fastsatte premiegraden kan
etter dette ikke endres dersom det ikke
påpekes formelle feil ved arrangementet
Hvis det fungerer aspiranter ved prøven, skal
NKKs representant overvære og delta i
behandlingen av disse arbeid sammen med de
aktuelle dommere
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Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens
leder dette opp med NKKs representant og
saken forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke
lykkes, skal disiplinærrutinene til NKK følges
For å unngå problemer etter at prøven er
avholdt, skal NKKs 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.
Når prøven avsluttes skal NKKs representant
sammen med prøvens leder gå
gjennom prøvens dokumenter
NKKs representant skal bistå prøveleder ved
uttakelse av dommere som skal ha med
aspiranter. NKKs representant kan selv gå med
aspirant
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Dommerens oppgaver ansvar og plikter
Påse at førers navn og hundens
registreringsnummer er angitt på
kritikken.

Dersom hunden utfører et utilfredsstillende
arbeid, kan dommer avbryte prøven.

Kontrollere hundens ID.nr, hunder hvor
man ikke finner eller får avlest chip får
ikke
starte. For hunder med utenlandsk chip
må egen skanner medbringes av
eier/fører.

Dommer skal føre skogskort for prøvedagen,
samt gjennomgå prøven med hundefører
før underskrift av hundefører.

Under prøven bedømme hundens
prestasjoner i henhold til gjeldende
regelverk.

Dommer skal oppbevare skogskortet til etter
klagefristen er ute.

Bandhundkomiteen 2022
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Dommerens oppgaver ansvar og plikter forts..
Er det godt nok prøveterreng.

Se det beste i hunden, og i samarbeid med
hundefører, sørge for at hunden blir prøvd i
alle moment !

Gjøre en grundig avtale om tid og sted
med ekvipasje

Sende prøveresultatet til
prøveleder/prøveadministrator senest 2
dager etter prøve er avholdt.

Hjelpe og veilede hundeførere, men være
forsiktig med å komme med for mye
innblanding. Ha en god dialog før
prøvestart.
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Dommerens oppgaver ansvar og
plikter forts..
Dommer bør tilstrebe at prøvegruppen gjør alt
for å ikke forstyrre hunden under prøven, dette
gjelder spesielt ved bilen, bekledning og
generell oppførsel i skogen.
Dommer bør stanse forsøk fra hundefører på å dømme
egen hund
Dommer bør ikke prate om egne hunders prestasjoner under prøven
Hvis fører forstyrrer hundens arbeid, bør dommer
rettlede på positiv måte
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Prøveterreng

Ha en klar avtale om
bruk
av prøveterreng

Finn ut om det er
planlagt
annen aktivitet i
terrenget

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

Gjør en så grundig
jobb som mulig for
å forsikre deg om at
det er elg i
terrenget !

Samme terreng skal ikke
brukes for ofte med tanke
på dyrevelferden for elgen.
Maks 2 påfølgende dager,
deretter hvile i minst 4
dager.
17

Forstyrrelser av prøven
Dersom det under prøven oppstår en alvorlig
forstyrrelse og denne ikke kan unngås, kan det foretas
en forflytning til annet område. Hundens
prestasjonspoeng før forstyrrelsen oppstår, medregnes
i sluttresultatet.

Fortolkning av hvorvidt det er spørsmål om
forstyrrende momenter avgjøres i prøveområdet av
dommer, og den endelige beslutning skjer i samråd
med prøvens leder om han er tilgjengelig
Tiden som medgår til å flytte til et nytt område skal ikke
inngå i prøvetiden
Bandhundkomiteen 2022
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Pågående jakt i området og denne
forstyrrer åpenbart hundens arbeid.

Eksempel på
forstyrrende
momenter er:

Rovdyr , eller fersk adferd etter rovdyr.

For mye Bufe/Tamdyr i terrenget
Bandhundkomiteen 2022
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Avslutning av
prøven
Kun dersom det er helt klart hvilken
premiegrad dommer innstiller til
etter prøven, kan dette meddeles
hundefører, men dommer skal
understreke at det er et samlet
dommerkollegium eller eventuelt
forenklet dommermøte som
fastsetter endelig poengsum og
premiegrad.

Dommer skal ikke sette poeng på
prøvemomentene i hundeførers
nærvær eller i samråd med
hundefører. Dette skal dommer
gjøre alene i ro og mak etter at
prøven er avsluttet.
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Avlysning av prøven
Prøvens leder i samråd med NKK’s representant
kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom
forholdene er slik at det er uforsvarlig å
gjennomføre prøven.

Avgjørelse om at prøven er avlyst skal umiddelbart
meddeles NKK med begrunnelse om hvorfor prøven
avlyses.
Husk at prøven skal ferdigmeldes i NKK selv om prøven er avlyst.
NKK vil da definere og endre prøven i terminlisten slik at
det fremkommer at prøven er AVLYST

Prøven avbrutt.
Det hender at det oppstår forstyrrelser
eller problemer som gjør at prøven ikke
kan fortsette

Hovedregelen er at det skal føres protokoll
inntil forstyrrelsen/problemet oppstår
Dersom prøven avbrytes grunnet dette, så
skal det kommenteres i protokollen
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Etter at prøven er startet og
prøvegruppen er kommet
ut i terrenget, kan hunden
ikke trekkes uten
dommerens samtykke.
Dersom hundefører likevel
velger å trekke hunden,
skal dette kommenteres i
skogskortet.
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Prøven avbrutt forts.
Hunden mangler interesse og jaktlyst.
Manglende kondisjon/utholdenhet til å
klare å gjennomføre prøven
Prøven kan avbrytes
før tiden dersom
hunden gjør en av
følgende feil og det er
svært forstyrrende for
gjennomføring av
prøven:

Halser hunden under arbeid med elg skal
den diskvalifiseres ,og tildeles 0 poeng i alle
moment.

Er svært urolig og bråkete
Hunden opptrer ulempelig eller er aggresiv

Bandhundkomiteen 2022
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Avslutning av prøven
Kun dersom det er helt klart hvilken premiegrad
dommer innstiller til etter prøven, kan dette meddeles
hundefører, men dommer skal understreke at det er
et samlet dommerkollegium eller eventuelt forenklet
dommermøte som fastsetter endelig poengsum og
premiegrad.

Dommer SKAL IKKE sette poeng på prøvemomentene i
hundeførers nærvær eller i samråd med hundefører.
Dette skal dommer gjøre alene i ro og mak etter at
prøven er avsluttet.
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Effektiv prøvetid skal være 6
timer.

Prøvetider

30 minutter pausetid. Pauser
som tas ut over dette tas av
effektiv prøvetid.

Forlengelse av prøvetiden
kan kun skje i de tilfeller
hunden er i «elgarbeid» og
ligger an til å oppnå
premiering eller
forhøyelse av premiegrad.
Bandhundkomiteen 2022

25

Max effektiv prøvetid er 7
timer.

Forlengelse av
prøvetid

Prøven avsluttes uansett når
det påbegynte elgarbeidet,
utover 6
timer, er avsluttet.
Dersom prøvegruppen
velger å forflytte seg i
prøveterrenget med bil
eller lignende, skal ikke
denne tiden tas av effektiv
prøvetid.

Bandhundkomiteen 2022
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Gjennomføring av prøven
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 jaktprøver 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.

Bandhundkomiteen 2022
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Gjennomføring av prøven forts..
For å delta på 2-dagers prøve
må hunden ha eller være
innstilt til 1.premie på 1-dags
prøve.

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.

Alle moment trenger ikke å
bli bedømt på samme viltart.

Det er ikke tillatt å lokke på elgen.
Øvre grense for snødybde i
prøveterrenget settes til hundens
bukhøyde. Nedre grense for
temperatur er -15 grader.
Bandhundkomiteen 2022
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Klage /protest
Den beste måten å unngå at prøven blir innklagd er å føre skogskortet nøye, og gå
gjennom dette med hundefører før underskrift

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 NKKs representant. NKKrepresentanten søker å om mulig løse saken på stedet.
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.
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Etiske retningslinjer NKK
innledning
Etikk er moralens teori. Etikk oppstiller normer og vurderinger
som skal gjelde for moralsk riktig og korrekt adferd. Vi snakker
altså om dommermoral og de moralske prinsipper som ligger
til grunn for utøvelse av dommergjerningen.

Bandhundkomiteen 2022
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Etiske retningslinjer
forholdet til NKK
Norske prøvedommere er autorisert av Norsk Kennel Klub
etter at deres faglige og personlige kvalifikasjoner og moral
som dommer er vurdert. Autorisasjonen innebærer at Norsk
Kennel Klub tildeler dommeren et fremtredende tillitsverv.
Derfor må det aldri stilles spørsmålstegn ved dommerens
moralske vandel i tilknytning til hundesporten. Dette gjelder
også forholdet omkring dommerens eget hundehold.
Bandhundkomiteen 2022
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Etiske retningslinjerforholdet til arrangør
Dommeren er prøvearrangørens gjest, også i de tilfelle der
dommeren selv er medlem av arrangerende klubb, ja også
når dommeren selv er en av arrangørene. Invitasjonen til å
dømme er derfor en tillitserklæring som gir ham forpliktelser
overfor arrangøren.
Bandhundkomiteen 2022
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Etiske retningslinjer NKK
Dommerens forberedelser
Dommer har ansvar for at han selv ikke dømmer
hunder av eget, eller nær families oppdrett,
hunder som han har trent, hunder som han jakter
med, eller hunder til nær familie eller nær
vennskapskrets. Ved tvilstilfeller er det bedre å la
vær å dømme den aktuelle hunden.
Deltakerne har ved anmeldelse av sin hund
forutsatt at dommeren skal yte en så god
prestasjon som det er mulig for ham. Dette
innebærer at dommeren på alle måter skal være i
best mulig form. Det er også et klart krav til
dommeren at denne skal være presentabel.

Dommer skal ikke snakke om den deltakende
hunds avstamming eller tidligere meritter.

Dommer skal utelukkende bedømme dagens
prestasjoner

Opptre på en slik måte at føreren ikke stresses.
Dermed vil han også gjøre en bedre jobb og
dommeren får det lettere å bedømme hunden.

Bandhundkomiteen 2022
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Etiske retningslinjer NKK
Sosiale medier
Ved bruk av sosiale medier skal dommer være
bevisst sin
posisjon og status som dommer.

NKK`s regelverk for nettvett må leses og
praktiseres

Overtredelse av dette regelverk vil få
konsekvenser for aktuell dommer.
For å opprettholde sin objektivitet bør dommer
vurdere om det i det hele tatt skal skrives noe om
hundens prestasjoner på sosiale medier,
uavhengig om de er gode eller dårlige.
Bandhundkomiteen 2022

Dommer skal selvsagt ikke skrive eller
kommentere en
dommerkollegas dømming.
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Ansvar Deltaker/Dommer
Prøvedeltager har ved å melde på sin hund bedt
om dommerens vurdering, og det forventes
at deltager respekterer denne.

Eieren og den som disponerer hunden, er
ansvarlig for enhver skade hunden forvolder.
praktiseres

Enhver dommeravgjørelse er endelig og
udiskutabel.
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Usportslig opptreden i samband med
dommerens beslutninger er ikke tillatt.
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Noen begreper.
Ikke fullprøvd:
Hunden er for lite prøvd i momentene til at dommer har
sett nok til å si at hund er fullprøvd.
For eks:
Hvis det i løpet av dagen ikke har vært gode nok og
tydelige nok markeringer for fersk adferd etter elg.
Hvis det i løpet av dagen kun har vært en kort situasjon
med overvær eller for lite tydelig situasjon med overvær.
Hvis det har for eksempel vært en kort/ikke tydelig nok
innpåstilling.
36

Tilfeldig sett elg
Elg som ses av prøvegruppen
uten at hunden er i elgarbeid skal
ikke være med i bedømmingen.
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Overvær
Enkelte ganger kan et kort
overværsarbeid også være
svært bra

Hunden skal
primært finne elg på
overværsarbeid

Det skal alltid nevnes i
kritikken avstand på
overværsarbeidet
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Tung eller lett i bandet
Ikke dra så hardt i bandet at
den peser eller hoster.

Den skal være bestemt i bandet.
Den
må ikke trekke i bandet på en
slik måte at et stillferdig
samspill mellom hund og fører
uteblir.
Trekker hardt i bandet og
vanskeliggjør skudd.
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Syn
Kan ikke bedømmes på elg
som prøvegruppen får se, uten
at hunden er i elgarbeid.

Bruke godt skjønn ved
bedømming av syn
med tanke på terreng,
vegetasjon, avstand, tenkt opp
mot en reel jakt situasjon ..

Eventuell vegetasjon som
dekker deler av dyret skal ikke
ha noe å si for bedømming.
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Presisering om nytt punkt i
jaktprøvereglene.
Nytt punkt som er tatt med er Pistring/Piping, har ikke vært belyst i
tidligere jaktprøveregler.
Dette punktet er tatt inn i reglene for at dommere skal ta det med i
bedømmingen av hunden. Og for å få så lik praksis på bedømming som
mulig.
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.

Innledende tekst til prestasjonsmoment 3 må her benyttes : Oppførsel
når den stiller innpå elg: «Det skal bedømmes strengt om hundens
oppførsel fører til at elgen støkkes.» .
Bandhundkomiteen 2022
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Bruk av skjønn
Skal brukes dersom hundens prestasjoner ikke sammenfaller
med beskrivelsene i reglene vi har å forholde oss til
I moment som i utgangspunktet legger opp til et visst
skjønn, trenger en ikke begrunne dette , men bør
dokumenteres/skrives noe om i skogskortet.

Bandhundkomiteen 2022
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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

Bandhundkomiteen 2022
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Prestasjonsmoment:

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
Bandhundkomiteen 2022
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Moment 1:
Oppførsel ved søk etter elg.
Hva skal vi se og bedømme etter.
Jaktlyst
Selvstendighet og målbevissthet i arbeidet

Utholdenhet og kondisjon
Bruk av terreng og forhøyninger
Tempo
Bestemt men allikevel stillferdig
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Moment 1:
Søk fortsatt.
Vindretning og terrengforhold må
hensyntaes ved bedømming

Hunden skal tydelig vise at den arbeider for å finne elg
Den bør som regel ikke følge ferske spor i sitt søk, men arbeide
med høyt hode for om mulig å få overvær av elgen
Interesse for annet vilt
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Poengsetting for søk.
Søket poengsettes slik:
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Poeng

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.

10

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

9

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

8

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.
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.
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.
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.

7

6-5

4-3

2-1
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Moment 2:
Evne til å finne elg.
Hva skal vi se og bedømme etter.

Overværsarbeid er prioritert
Hundens utnyttelse av terreng og vind
Bruk av andre sanser
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Moment 2:
Evne til å finne elg.
Momentet skal ikke bedømmes før
hunden markerer for elg eller fersk
atferd etter elg.
Er dommer sikker på at elgen var der skal momentet bedømmes.
For å gå høyere enn 6 i dette moment,
må dommer være sikker på at elgen var der.
Det skal alltid nevnes i kritikken avstand på overværsarbeidet.
Ta hensyn til vær og terreng i vurderingen av hundens prestasjoner. Enkelte
ganger kan et kort overværsarbeid også være svært bra men under svært
vanskelige værforhold kan det også
godtas at hunden finner elg ved sporing og bruk av andre sanser.
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Poengsetting for evne til å finne elg.
Evne til å finne elg poengsettes slik:
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Poeng

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

10

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

9

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.

8

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
Hunden viser brukbare evner til å finne elg.
Men for eksempel:
• 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
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.
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.

7

6-5

4-3
2-1
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Moment 3:
Oppførsel når den stiller innpå elg.

Hva skal vi se og bedømme etter.
Tydelige markeringer

Rolig ,sikker og stille framferd
Peke ut elgen og stoppe opp
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Det skal bedømmes strengt om
hundens oppførsel fører til at
elgen støkkes
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Moment 3:
Oppførsel når den stiller innpå elg.
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
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
Dersom momentet vurderes
som ikke fullprøvd, skal det gis maks 6 poeng
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Poengsetting for innpåstilling.
OPPFØRSEL NÅR DEN STILLER INN PÅ ELG
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Poeng

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
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

10

Meget god oppførsel under innpåstilling. Markerer hvor elgen befinner seg

8

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
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.
• Det kommer tydelige gjentatte pipelyder fra hunden
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
Hunden har store problemer med å markere elg. Er urolig og bråkete i skogen. Dette
fører til at elgen støkkes

7

9

6-5

4-3

2-1
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Moment 4:
Oppførsel framfor ved syn av elg.
Hva skal vi se og bedømme etter.

Hvor rolig er hunden
Hvor taus er hunden
Er hunden selvstendig
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Moment 4:
Syn
Elgen skal støkkes hvis den ikke går ut selv
Hunden kan tildeles 1. premie selv om
ikke den har sett elgen men dommer
skal ha sett elgen

For å gi 10 eller 9 poeng må dommer
være sikker på at hunden har sett elgen
og ha vært selvstendig uten berøring
Dersom momentet vurderes
som ikke fullprøvd, skal det gis maks 6 poeng
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Poengsetting for oppførsel framfor ved syn av elg
OPPFØRSEL FRAMFOR VED SYN AV ELG

Poeng

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

10

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

9

Hunden er rolig og taus framfor dyr, men blir noe urolig når
elgen har gått ut og må støttes av fører. Meget god
oppførsel

8

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

7

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

6-5

Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet og vanskeliggjør
skudd

4-3

Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den får
se/lokalisere de
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Moment 5:
Sporing
Hva skal vi se og bedømme etter.
Villighet til å ta spor
Evne til å følge samme spor og ikke bytte
Tempo
Samspill mellom hund og fører

Kontrollering av spor og terreng
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Moment 5:
Sporing
Tempoet skal være akseptabelt for en tenkt
medfølgende skytter.
Hunden skal ikke vise
interesse for annet vilt og tamdyr under
sporing.

Hunden må ikke trekke i bandet på en
slik måte at et stillferdig samspill mellom
hund og fører uteblir
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Poengsetting for sporing.
Sporing
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Poeng

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

10

Særdeles god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er særdeles godt

9

Meget god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er meget godt

8

God sporing i minimum 30 min. Tempo, tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte
og samarbeid mellom hund og fører er godt

7

Brukbar sporing, men er for slavisk og trenger mye hjelp av fører

6-5

Sporing ikke uten verdi, men er for støyende, har uakseptabelt høyt tempo, er for hissig
eller vimsete eller mangler evnen til å utrede tap

4-3

Manglende vilje eller evne til å ta og følge sporet. Hund/fører vet ikke hvor sporet går
eller føreren mangler forståelse av hundens arbeid

2-1

59

Felles for alle
premiegrader er at
hunden må ha
oppnådd minst 7
Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng poeng i sporing.

Premiering

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.
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Premiering 2dags prøver

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

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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Premiering
Om hunden har oppnådd minimum 7 poeng i moment 5 den
første dagen kan denne poengsummen benyttes også i
momentet den andre dagen
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 1dagsprøve.
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Prosedyrer for krav til
dommerutdanning

Kandidaten skal:
Være medlem i NKK
Være anbefalt av styret i egen
klubb
Selv ha trent og ført hund til
premie på jaktprøve.
Ha aspirant/elev-kort.
Dommerutdanningen kan tas
over ett år.
Nyutdannede dommere bør ha
en fadder de første årene som
dommer.
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Elever og aspiranter
Aspiranten skal selvstendig bedømme
hundene. Det må kun være kontakt
mellom dommer og aspirant som berører
den praktiske gjennomføring av prøven.
Aspiranten skal selvstendig gjøre ferdig
sin kritikk før dommeren offentliggjør sin.
Det kreves 2 elevarbeider og 2
aspirantarbeider for å få godkjent den
praktiske delen av utdannelsen

Før aspirantarbeidet starter, så må
kandidaten ha gjennomgått teorikurset
for dommere, altså både
dommerkompendie og dommerkurs for
skogskort
64

Elever og aspiranter
For at aspirantarbeidene skal godkjennes
må hunden VÆRE PRØVD i alle moment.
Det vil si at hunden har fått minst 1
poeng. «Å være prøvd» betyr ikke det
samme som «å prøve»
Det kreves 2 elevarbeider og 2
aspirantarbeider for å få godkjent den
praktiske delen av utdannelsen
Det er prøveleder, NKK-representant og
dommere som har gått med aspirant,
som skal
godkjenne aspirantarbeidene
65

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.

Utdanning av nye
dommere
Elever
Aspiranter

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.
Dommerkandidater skal gå elevaspirantarbeid for erfarne dommere med god
kjennskap til regelverket.
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PRØVEREGISTRERING

Fra og med høsten 2020 skal alle prøver
registreres i NKK DogWeb Arra
Det er laget et nytt registreringsprogram der
på samme plattformen som sporprøver.
Prosedyrer med påmeldinger og registrering
følger samme system som for sporprøver.
Det utarbeides en egen enkel veileder for
dette.
Det vil kun være prøveledernivået som får
tilgang til å administrere og registrer prøver.
Prøvelederne tar i mot skogskort fra dommer
og fører dette inn i systemet.
Prøveleder kan også sende ferdig utfylt
skogskort til dommer. (med
hundeopplysninger)
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Lykke til med bedømmingen !

Bruk av skogskort, egen
presentasjon.
Kort innføring i bruk av
DogWeb, egen
presentasjon for:
Prøveledere/prøveadmini
stratorer.
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