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1. FELLESBESTEMMELSER. 
(Gjelder for samtlige prøvekategorier). 

1.1. ARRANGEMENT. 

Generelt.  

Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub 

(NKK), medlems klubber eller sammenslutninger 

av disse. 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Søknader. 

Søknad om å avholde prøve skal sendes NKK for 

godkjenning. Avdelinger/grupper sender søknad 

om å avholde prøve til sitt forbund/raseklubb 

som så koordinerer disse og legger søknadene 

inn elektronisk til NKK innen fristens utløp. 

Søknaden må inneholde tid og sted for prøven, 

samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist og 

kontaktperson. 

Klubber som ikke overholder søknadsfristen kan 

ikke forventes å bli gitt dispensasjon. 

Terminlisten og skriv om søknadsrutiner finnes 

på www.nkk.no 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Prøvedokumenter.  

Senest 14 dager før prøven avholdes skal 

oppgave over dommere sendes til NKK slik at 

NKK kan få oppnevnt sin representant ved 

prøven.  

Uten denne opplysning kan NKK ikke få 

oppnevnt sin representant, og prøven vil ikke 

kunne anerkjennes. 

Dersom det skal benyttes utenlandske dommere, 

må oppgave over disse sendes til NKK 4 uker før 

prøven for klarering. 

Dersom det kun benyttes utenlandsk dommere 

må arrangøren sende inn forslag til NKKs 

representant. 

 

 

Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til 

NKK: 

 

 Rapport fra NKKs representant. 

 Rapport fra prøvens leder. 

 Oppgjørsskjema 

 Oppgjør for aktivitetsavgift.  

 Resultatliste i 2 eksemplarer.  

 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original 

dersom prøven ikke er arrangert i 

DogWebArra. 

Et eksemplar av kritikkene og et eksemplar av 

resultatlistene sendes direkte til de respektive 

raseklubber.  

Arrangøren skal ikke sende påmeldingsskjemaer 

til NKK. Skjemaene skal oppbevares av klubben 

i minst 1 år etter prøven er avholdt. Dersom 

skjemaene benyttes som regnskapsbilag, må de 

oppbevares av klubben slik at kravene i 

regnskapsloven oppfylles. 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Ledelse av prøven.  

Arrangøren oppnevner prøvens leder som er 

prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK 

oppnevner sin representant som er prøvens 

høyeste myndighet hva angår fortolkning av 

reglene. Prøvens leder og NKKs representant 

kan ikke være samme person. NKKs 

representant skal være tilstede alle prøvedager 

ved ordinære/samlede prøver. NKKs 

representants myndighet og plikter fremkommer 

av egen instruks. Eventuelle problemer eller 

tvilsspørsmål, behandles og avgjøres av den 

myndighet spørsmålet sorteres under. Prøvens 

leder og NKKs representant kan når som helst 

gripe inn hvor de måtte anse dette nødvendig 

innenfor eget myndighetsområde. På dommerens 

FORMÅL:           

For Jaktanleggsprøver: Jaktanleggsprøver for spanielrasene skal tjene avlsarbeidet ved å få 

fastslått om de deltakende hunder er i besittelse av de for rasene karakteristiske egenskaper og 

jaktanlegg. Prøven skal også øke interessen for jakttrening og jakt med spaniels. 

For Vannapportprøver og Jaktprøver: Vannapportprøver og Jaktprøver for spanielrasene skal 

teste og kartlegge hundens jaktegenskaper og ferdigheter, tjene avlsarbeidet, øke interessen for 

jakttrening og jakt med spaniels, og heve jaktkulturen og jaktens anseelse. 
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subjektive skjønn og arbeid kan de imidlertid 

ikke influere.  

Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan 

ikke bedømme hund 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 

jakttrent. 

Prøvens funksjonærer skal motta sine instrukser 

fra prøvens leder, og utføre oppgaven på en 

forsvarlig måte, slik at prøven kan gå etter det 

fastsatte program. Hundefører skal under prøven 

følge prøveleder og dommers anvisninger. 

Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal 

dette meddeles dommer. 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

 

Overtegning.  

Se ”kommentarer” pkt.7. 

 

Avlysning av prøven.  

Prøvens leder i samråd med NKKs representant 

kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom 

forholdene er slik at det er uforsvarlig å 

gjennomføre prøven. Reaksjoner mot arrangør 

ved avlysning/uregelmessigheter: 

 Ved avlysning av terminfestet arrangement 

gis arrangør en advarsel. Man påpeker det 

ansvar og de forpliktelser som ligger i å søke 

om offisielle arrangementer og at det 

forventes at tilsvarende ikke skjer flere 

ganger. I så tilfelle må arrangør da regne med 

å bli fratatt retten til å arrangere offisielle 

arrangementer for en periode.  

 Reaksjonene skjer administrativt dersom ikke 

saken oppfattes å være av graverende art. I så 

tilfelle legges den først fram for Hovedstyret 

til vurdering. 

 Ved annen gangs avlysning av samme 

arrangør, legges saken fram for Hovedstyret. 

Normal reaksjon vil være fratakelse av retten 

til å arrangere samme type arrangement i et år. 

 Ved tredje gangs avlysning av samme 

arrangør, legges saken fram for Hovedstyret. 

Normal reaksjon vil være fratakelse av rett til 

å arrangere terminfestede arrangementer i 

minst 2 år. 

Avlysning av stevner pga. ingen eller så få 

påmeldte at fellesøvelser ikke kan gjennomføres 

i henhold til reglene, tas til etterretning, men 

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 å unngå en ny avlysning da.  

Godkjenning av prøveresultatene.  

NKK avgjør om prøven kan anerkjennes. 

Resultatene er registreringsberettiget når prøven 

er anerkjent. 

 

 

1.2. DELTAKELSE. 

Hunder.  

Rett til å delta har hunder som er registrert i 

NKK eller register anerkjent av NKK. For alle 

norskeide og utenlandsk registrerte hunder som 

etter 1. september 1998 har en første ”kontakt” 

med Norsk Kennel Klub (dvs. deltar på offisielt 

arrangement – uansett arrangør osv.) skal 

omregistrering til NKKs register foretas.  

Hunder fra Nordiske land som før 1. september 

1998 har vært i ”kontakt” med Norsk Kennel 

Klub (dvs. deltatt på offisielt arrangement – 

uansett arrangør, HD/AD fotografert eller 

benyttet i avl osv.) må ikke omregistreres, men 

kan det dersom eier ønsker. 

Ved all omregistrering beholdes og benyttes det 

opprinnelige reg.nr., men det utstedes ett NKK 

registreringsbevis som også dokumenterer og 

bekrefter at omregistrering er foretatt. 

Ovennevnte må være utført før hunden kan delta 

på terminfestet arrangement. 

Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være 

ID-merket for å delta på terminfestede 

arrangementer (utstillinger, prøver, mentaltester 

osv) i Norge. ID-merkingen må være utført før 

fremmøte på arrangementet. Iflg. Landbruks-

departementets forskrift for ”Øre-og/eller 

halekupert hund - §4. – Forbud mot å stille ut 

kupert hund.” ”Det er forbudt å stille ut hund 

som har fått øre og /eller hale kupert. Forbudet 

gjelder alle arrangementer som er en del av 

avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder 
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konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør 

og/eller prestasjon”.  

 

Helsestatus. 

Hunder må være vaksinert mot valpesyke og 

attest kunne fremvises.  

- Hund under ett års alder: Hunden må være 

minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.  

- Hund over ett års alder: Hunden skal være 

vaksinert ved minst 10 måneders alder og 

deretter skal siste vaksinasjon være utført for 

maksimum 3 år siden.  

- Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått 

minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.  

- Kontroll på at gjeldene innførsel- og 

vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan 

forekomme. 

Det anbefales at deltagende hunder også er 

vaksinert mot parvovirusinfeksjon og 

parainfluensa (kennelhoste). 

Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid. 

-Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 

dager drektig eller har valper under 56 dager. 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Førere.  

Rett til å delta har enhver som av NKK eller 

NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne rett. 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Påmelding.  

All påmelding er bindende, og skal skje på eget 

skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet 

må være undertegnet av hundens registrerte 

eier(e), eller den som overfor arrangør kan 

sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte 

med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på 

korrekt skjema, mangler opplysninger eller 

kommer for sent, aksepteres ikke. Dersom en 

deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften 

uoppfordret sendes arrangørklubben.  

 

Påmeldingsavgift.  

Prøvedeltaker som ikke er medlem av    

medlems klubb eller utenlandsk kennelklubb 

samarbeidende med NKK, skal betale dobbel 

påmeldingsavgift. 

 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift. 

Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis: 

 Påmeldingen ikke godtas 

 Ved forfall legitimert ved veterinærattest. 

Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften 

har arrangør ikke ansvar for tap eller skade. 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Avvisning.   

Påviselig syke hunder, aggressive hunder eller 

hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i 

påmeldingen skal avvises. Påmeldingsavgiften 

refunderes ikke for hunder som avvises under 

prøven. 

Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får 

delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke 

adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt 

sin tillatelse til dette.  

Se også ”kommentarer” pkt.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. 

Ved slik utestengelse skal NKKs representant 

konsekvent omtale episoden i sin rapport til 

NKK. NKK kan etter vurdering av det inntrufne 

forhold nekte hund/fører deltakelse på prøver for 

kortere eller lengre tid.  

 

Doping - Kunstig stimulering.  

Med doping forstås her medisin eller annet 

middel brukt i den hensikt å påvirke hundens 

temperament, natur og atferd. Det er forbudt å gi 

hunden midler som gjennom sin virkning 

stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker 

atferd, temperament eller på annen måte kan 

antas å virke inn på hundens prestasjon eller 

kvalitet. 

 

Ansvar.  

Enhver dommeravgjørelse er endelig og 

udiskutabel. Usportslig opptreden i samband 

med dommerens beslutninger er ikke tillatt.  

Eieren og den som disponerer hunden, er 

ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. 

Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet 

når de ikke er under bedømmelse.  



Norsk Kennel Klubs regler for jaktprøver for spaniels 

 

 
6 

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Deltakerbegrensning.  

Se ”kommentarer” pkt.7. 

 

 

1.3. DOMMERE. 

Oppnevnelse av dommere.  

Arrangøren forespør og oppnevner dommere så 

snart prøven er terminfestet. Det skal kun 

benyttes autoriserte dommere.  

 

Dommerplikter. 

 Dommeren skal:  

 Påse at førers navn og hundens ID-merking 

er angitt på kritikken og kontrollere 

dokumentasjon på ID-merking. 

 Under prøven bedømmes hundens 

prestasjoner. 

Dersom hunden utfører et utilfredsstillende 

arbeid, kan dommer avbryte prøven.  

Se også ”kommentarer” pkt.7. 

 

Opprettholdelse av dommerautorisasjon.  

Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 

år vil bli avautorisert. Dommer som flytter fra 

Norge skal være autorisert i det land 

vedkommende er bosatt. Dommer må selv ta 

initiativet til å overføre sin autorisasjon. 

 

Regodkjenning.  

Se ”kommentarer” pkt.7. 

 

1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER       

Disiplinærforhold. 

Enhver skal under prøven følge gjeldende regler 

og bestemmelser og opptre overensstemmende 

med god skikk og bruk.  

Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt. Bruk 

av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker  

skal rette seg etter anvisning fra dommer. 

Dommeren må ikke klandres for sine 

avgjørelser.  

Brudd på regler og bestemmelser kan medføre 

advarsel, eventuelt bortvisning fra prøveområdet. 

Disiplinære forhold i prøveområdet påklages til 

dommer. Forseelser av graverende art skal 

skriftlig rapporteres til prøveledelsen og NKKs 

representant innen prøvens utløp. Ved 

bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.  

Se ”kommentarer” pkt. 7. 

 

Klager.  

Vurderinger og avgjørelser som regelverket 

overlater til dommerens skjønn kan ikke 

påklages.  

Deltaker som mener seg skadelidende som følge 

av brudd på prøvereglene, kan før prøven 

avsluttes, innlevere skriftlig klage til NKKs 

representant som behandler klagen på stedet. 

Unntak ved prøver hvor kritikkene ettersendes 

deltaker, her er fristen 1 uke etter mottatt kritikk. 

Avgjørelsen kan påklages til Norsk Kennel Klub 

innen 1 uke sammen med protestgebyr. 

Protestgebyret er til enhver tid lik det dobbelte 

av påmeldingsavgiften til NKK utstillinger. 

Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas til 

følge. 

 

 

1.5. DISPENSASJON.  

NKKs jakthundkomitè kan, når særlige 

omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra 

disse regler. 

 

 

(Disse bestemmelsene er faste og utarbeides av 

NKK) 
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2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED JAKTPRØVER 

FOR SPANIELS 

 

1. NKKs representant oppnevnes av NKK, etter forslag fra klubb/forbund. 

 

2. Det skal benyttes autoriserte dommere eller personer som er godt kjent med de gjeldende regler. 

Vedkommende må være medlem en av NKKs medlemsklubber. Representanten er prøvens høyeste 

myndighet hva angår fortolkning av regler. 

Fungerende dommer kan bare være NKK-representant på bevegelige prøver. 

 

3. Representanten må være tilstede alle dager på ordinære prøver. NKKs representant kan ikke starte 

med hund. Hund tilhørende NKKs representant kan ikke starte. 

 

4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken 

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

 

5. NKKs representant skal før premieutdeling gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve og 

kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis dette ikke er tilfelle 

tar NKKs representant dette opp med vedkommende dommer. Dommer kan endre premiegrad 

dersom feil bruk eller tolkning av prøvereglene kan påpekes. Den fastsatte premiegrad kan etter dette 

ikke endres. 

 

6. 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. 

 

7. Når prøven er avsluttet, skal NKKs representant sammen med prøvens leder gå gjennom prøvens 

dokumenter. Hvis prøven er så stor at dette ikke er mulig, sender prøveleder dokumentene til NKKs 

representant så snart som mulig etter avholdelsen. NKKs representant sender deretter prøven til NKK 

med sin innstilling. 

 

8. Hvis det fungerer aspiranter ved prøven, skal NKKs representant overvære og delta i behandlingen 

av disse arbeider sammen med de aktuelle dommere. 

 

9. NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med aspiranter. 

NKK representant og prøveleder kan ikke selv gå som elev eller aspirant. 
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3. GJENNOMFØRING AV PRØVEN 
Prøver og jakt med spanielrasene 

En spaniel er en støtende og apporterende småvilthund som jakter innenfor haglehold. 

Oppgaven er å søke opp viltet og støte det slik at jegeren får skuddsjanser. Etter skuddet skal 

en spaniel finne og apportere viltet til fører, enten det har falt på land eller i vann. Vilt som er 

skadeskutt og flykter, eller prøver å gjemme seg, skal også søkes opp og apporteres. En 

spaniel skal vise jaktlyst, viltfinnerevne, samarbeidsvilje, arbeidslyst og utholdenhet. 

Hensikten med prøvevirksomheten er å bedømme hundenes rasetypiske anlegg, egenskaper 

og ervervede ferdigheter. En godt gjennomført prøvevirksomhet skal bidra vesentlig til 

avlsarbeidets mål om å opprettholde og videreutvikle de rasetypiske egenskapene.  

 

4. JAKTANLEGGSPRØVE (JAL) 
4.1 Generelt 

Hensikten med øvelsen er å prøve om hunden er i besittelse av de for rasene rasetypiske 

egenskaper og jaktanlegg.  

Det er ingen klasseinndeling for Jaktanleggsprøve for spaniels.  

Hunden må være fylt ni måneder den dagen den starter.  

Prøven kan gjennomføres som bevegelig prøve. Se regler for bevegelige prøver i pkt. 7, 

bevegelig prøve. Generelt. 

 

Jaktanleggsprøven inneholder tre prøvemomenter: tilgjengelighet, vannarbeid og feltarbeid. 

 

4.2. Tilgjengelighetsprøve – opplegg og gjennomføring; bedømmelse bestått/ikke bestått 

En spaniel skal være åpen og tilgjengelig, ikke være sky og aldri aggressiv. 

Øvelsens utforming  

Dommer prøver hundens tilgjengelighet. Hunden skal være stående i fritt hengende kobbel. 

Dersom den setter seg under håndteringen får den lov til det. Dommer gjennomfører 

håndteringen ved å føre hendene på hver side av hundens brystkasse, videre langs siden, over 

krysset og ned mot bakbena. Deretter kikker dommer på hundens tenner. Om hunden ikke vil 

la seg håndtere, skal den ikke tvinges. I så fall avbrytes momentet. Dommer skal ikke snakke 

med hunden under håndteringen. 

Bedømming 

Tilgjengelighetsprøven bedømmes som bestått/ikke bestått og det gis ikke poeng. For å få 

bestått må hunden akseptere at en fremmed tar kontakt, klapper den og forsiktig løfter på 

hundens lepper uten at hunden er så engstelig at den prøver å flykte og uten at den knurrer 

eller glefser. En viss reserverthet godtas. Hunden underkjennes i øvelsen dersom den viser 

trusseladferd i form av knurring eller glefsing, eller dersom den er så redd at den viser tydelig 

fluktadferd og ikke vil la seg håndteres. Dersom hunden underkjennes i denne øvelsen, kan 

den prøves i øvrige prøvemomenter, men den kan ikke gå til premiering på denne prøven. 
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4.3. Vannarbeidet – opplegg og gjennomføring; maksimum 10 poeng 

Formålet med øvelsen er å prøve hundens vannpasjon, svømmeteknikk og evne til å finne og 

apportere dødt eller skadet vilt som har falt i vann.  

Øvelsens utforming  

Prøven utføres med søk etter og apportering av død and eller måke, som umiddelbart etter 

skudd kastes fra land ut på dypt vann uten vannvegetasjon av betydning. Hunden skal på 

kommando gå i vannet, svømme ut til fuglen og apportere denne. 

Prøveområdet skal være slik at dommeren kan se hunden sammenhengende under største 

delen av arbeidet, og slik at det er mulig å dirigere hunden.  

Skuddet skal avfyres umiddelbart før kastet, fra land på siden av og ca. 15 meter fra fører. 

Skuddet skal avfyres i retning av nedslagsstedet.   

Strandområdet som føreren dirigerer hunden fra, skal være anvist og avgrenset av dommer før 

prøven igangsettes.  

Prøveområdet skal, før første hund starter, være innvitret av en hund som ikke deltar i klassen. 

Det kan gjøres unntak fra dette ved bevegelig prøve.  

Føreren og hunden, som kan holdes koblet under skudd og kast til dommeren gir tillatelse til å 

sende hunden, skal stå ca.15 meter fra det stedet fuglen faller. 

Fuglen skal kastes fra tilnærmet samme sted for alle hunder. Fuglen skal kastes slik at hunden 

har mulighet til å se nedslaget. 

Fuglene skal være jevnstore og av god kvalitet, ferske eller helt opptint.  

Alt apportert vilt skal undersøkes for tegn på hard munn; som beskrevet i pkt. 6.4.n. 

Hunden får arbeide så lenge dommeren mener arbeidet er meningsfylt. 

 

Bedømming 

Det gis poeng i momentene vannpasjon/svømmeteknikk og apportarbeid. En forutsetning for 

premiering er at hunden har minst bestått (2 poeng) i begge momenter.   

 Vannpasjon/svømmeteknikk: 

For å få høyeste poengsum, 5 poeng, må hunden forholde seg rolig i skudd og kast. Den 

må villig gå i vannet og vise god evne til å ta seg fram i vann.  

For 4 poeng aksepteres noe uro i skudd og kast, men hunden skal være under kontroll og 

tillates ikke å gå etter i skudd og kast. Det tillates at hunden nøler noe med å gå i vannet.  

Hunden må vise god evne til å ta seg fram i vann. 

For bestått, 2 poeng, tillates tydelig uro i skudd og kast, men hunden skal være under 

kontroll og tillates ikke å gå etter i skudd og kast. Det aksepteres at hunden nøler med å gå 

i vannet og at den først går i vannet etter gjentatte oppfordringer fra fører. Umoden 

svømmeteknikk aksepteres også. 

 

 Apportarbeidet: 

For å få høyeste poengsum, 5 poeng, må hunden forholde seg rolig i skudd og kast, 

apportere og levere fuglen raskt til førers hånd. Fuglen skal leveres på anvist sted ca fem 

meter fra strandkanten. Det tillates at hunden legger ned fuglen og skifter grep før den tas 
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opp igjen, men det aksepteres ikke at hunden midlertidig forlater fuglen eller at fører må 

gi ny apportkommando. 

For 4 poeng skal fuglen leveres til fører på anvist sted ca. fem meter fra strandkanten slik 

at føreren lett får tak i den, men det kreves ikke at fuglen leveres til førers hånd.  Det 

tillates at hunden legger ned fuglen og tar den opp igjen på førers kommando. 

For bestått apportarbeid, 2 poeng, er det tilstrekkelig at hunden bringer fuglen til land slik 

at fører kan ta den opp tørrskodd. 

Hund som får minimum 4+4= 8 poeng, i øvelsen vannarbeid, er direkte kvalifisert for start på 

Jaktprøve for spaniels i BK. Dette gjelder uavhengig av om hunden får bestått på 

Jaktanleggsprøvens øvrige momenter. Prestasjonen tilsvarer oppnådd Bestått ved 

Vannapportprøve, BK (se pkt. 5). Godkjenningen er livsvarig.  Dommer må markere spesielt 

på kritikken at hunden har oppnådd slik godkjenning.  

 

4.4. Feltarbeidet – opplegg og gjennomføring, maksimum 50 poeng 

Jaktanleggsprøvens feltarbeid skal så langt mulig etterligne praktisk jakt med spaniel, med det 

unntaket at det ikke felles vilt og at apportarbeidet gjøres med dummy. Terrenget skal være 

egnet for spanieljakt, men kan gjerne være uten betydelig viltbestand. Hundene skal i størst 

mulig grad prøves på terrengavsnitt som ikke har blitt brukt av tidligere hund. Dommeren kan 

velge å skyte selv, eller ha med en skytter som følger ekvipasjen som prøves. Det skal brukes 

hagle med løsammunisjon eller startpistol. Hundene bedømmes for sitt felt- og apportarbeid.  

Feltarbeidet, med momentene a til d og j, er obligatorisk. 

Kastapport under feltarbeidet, med momentene e til i, er ikke obligatorisk. 

 

Feltarbeidet (obligatorisk) 

Ved feltarbeidet prøves hundens vilje og evne til å finne vilt og gi føreren skuddsjanser. En 

forutsetning for alt spanielarbeid er at hunden effektivt søker av det terrengavsnittet som 

ekvipasjen får anvist. Arbeidet skal hovedsakelig være innenfor «haglehold» (maksimum 30 

meter), som i praksis betyr at vilt som støtes skal kunne felles på sikker måte av hundens 

fører. Anbefalt prøvetid er ca 15 minutter. 

Hunden prøves til dommeren mener å ha tilstrekkelig grunnlag for bedømmingen. Dommeren 

kan avbryte prøvingen tidligere dersom hunden ikke utfører et meningsfullt arbeid. 

Kastapport under feltarbeidet (ikke obligatorisk) 

For sikker jakt med spaniel er det av avgjørende betydning at hunden kan forholde seg rolig i 

skudd og kast og at felt vilt apporteres. Dette testes med kasting av dummy ved avslutning av 

feltarbeidet.  

Ved apportarbeidet prøves hundens lyst og evne til raskt og sikkert å finne en kastet dummy 

og apportere til fører.  
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Prøven utføres med skudd, kast, søk etter og apportering av dummy.  

 

Prøveområdet skal være slik at hunden gis god sjanse til markering av nedslagsstedet, at 

dommeren kan se hunden sammenhengende under største delen av arbeidet, og at det er mulig 

å dirigere hunden. 

Skuddet skal avfyres umiddelbart før kastet, fra siden av og ca 15 meter fra fører. Skuddet 

skal avfyres i retning av nedslagsstedet.    

Dommeren eller en medhjelper, kaster dummyen i skuddretningen. 

Føreren og hunden, som kan holdes koblet under skudd og kast til dommeren gir tillatelse til å 

sende hunden, skal stå ca 20 meter fra det stedet dummyen faller. Hunden bør vente på 

særskilt kommando før den apporterer. 

Hunden får arbeide så lenge dommeren mener arbeidet er meningsfylt. 

 

Feltarbeidets bedømming 

Det skal tas hensyn til den aktuelle rasens og typens fysiske forutsetninger og varierende 

arbeidsmåte. Ved prøven skal følgende egenskaper bedømmes.  

Obligatorisk del: 

a. Jaktlyst og arbeidsvilje 

Hunden skal under hele prøvetiden vise utholdenhet, god jaktlyst og arbeidsvilje, og skal vise 

vilje til å finne vilt. 

 

b. Søk og mønster 

Hunden skal, med et mønster tilpasset vind og vitringsforhold, gjennomsøke terrenget foran 

og på begge sider av fører. Hunden skal vise framdrift i terrenget og vilje til også å 

gjennomsøke vanskelig/tett terreng. I denne sammenhengen skal det spesielt tas hensyn til at 

de forskjellige rasene og typene har forskjellig arbeidsmåte. Hunden skal hovedsakelig 

arbeide innenfor haglehold, maksimum 30 meter målt fra fører.  

c. Fart og stil 

Hunden skal arbeide i et for rasen raskt og stilfullt søk. Hunden må minimum søke i trav, men 

for høyeste poengsum må det meste av søket foregå i galopp. Et for rasen langsomt arbeid 

skal regnes som en svakhet. 

d. Kontakt og samarbeidsvilje 

Hunden skal være samarbeidsvillig og oppmerksom på føreren og arbeide innenfor anvist 

terreng. 

Ikke obligatorisk del: 

e. Ro ved skudd og kast 

Hunden skal ideelt sett forholde seg rolig i skudd og kast. Ved testing av jaktanlegg kan det 

imidlertid tillates (2 poeng) tydelig uro i skudd og kast, men hunden skal være under kontroll 

og bør ikke gå etter i skudd og kast.  For å få 5 poeng må hunden vise ro ved skudd og kast. 
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f. Markeringsevne 

Hunden skal, uten dirigering eller omfattende søk, evne å lokalisere en kastet apport. 

g. Skuddreaksjon 

Hunden skal ikke påvirkes negativt av skudd. Hemmende skuddreaksjon er en alvorlig feil 

som utelukker hunden fra premiering. 

h. Apportlyst 

For å få høyeste poengsum, 5 poeng, må hunden apportere og levere dummyen raskt på anvist 

sted til førers hånd. Det tillates at hunden legger ned dummyen og skifter grep, men det 

aksepteres ikke at hunden midlertidig forlater dummyen eller at fører må gi ny 

apportkommando. For 4 poeng skal dummyen leveres på anvist sted slik at føreren lett får tak 

i den, men det kreves ikke at dummyen leveres til førers hånd.  Det tillates at hunden legger 

ned dummyen og tar den opp igjen på førers kommando. For bestått apportarbeid, 2 poeng, 

tillates det at hunden bruker lengre tid på apportarbeidet. Hunden kan legge ned og forlate 

dummyen midlertidig, forutsatt at den tas opp igjen på førers kommando. Det kreves ikke at 

dummyen leveres til førers hånd, men den må leveres innenfor en radius på 1-2 meter fra 

anvist sted. 

i. Apportgrep 

Apporten skal leveres med et mykt grep. 

Gjennom hele prøven: 

j. Helhetsinntrykk 

Her registreres andre forhold av betydning for bedømming av hundens jaktegenskaper. 

Eksempler på alvorlige feil: nervøsitet og sviktende konsentrasjonsevne, aggressiv atferd, 

bjeffing og annen forstyrrende lyd (med unntak for sussex spaniel). Hunden er under 

bedømming hele prøvedagen. 

 

4.5 Jaktanleggsprøvens premiering 

Jaktanleggsprøven bedømmes som bestått/ikke bestått (B/IB). Det gis likevel poeng i de 

forskjellige øvelsesmomentene. Poengene er ment brukt som støtte for avlsarbeidet og som 

treningsmål. Det gis poeng etter en skala fra 0-5 for hvert av de prøvede momentene. En 

forutsetning for premiering er at hunden har minst bestått (2 poeng) i momentene a til d.  

Om fører velger å avstå fra kastapporten, vil hunden likevel kunne få bestått på 

Jaktanleggsprøven, men får 0 poeng i alle momenter knyttet til apportarbeidet (e til i). 

Om fører velger å gjennomføre kastapporten, får ekvipasjen de poengene som oppnås i 

momentene, men risikerer ikke å få «ikke bestått» på Jaktanleggsprøven selv om den får «ikke 

bestått» i ett eller flere av momentene e til i. 

 

For prøvemomentet tilgjengelighet, gis det ikke poeng; bare bestått/ikke bestått, B/IB. 
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Maksimale poengsummer er: 

Vannarbeid – vannpasjon/svømmeteknikk  5 poeng 

Vannarbeid – apportarbeidet    5 poeng 

Feltarbeid (10 momenter à 5 poeng)  50 poeng 

                                                    Sum 60 poeng 

 

5. VANNAPPORTPRØVE  
5.1. Generelt 

Hensikten med øvelsen er å prøve hundens vannpasjon, svømmeteknikk og evne til å finne og 

apportere dødt eller skadet vilt som har falt i vann.  

Vannapportprøven fungerer som kvalifisering for start på Jaktprøve for spaniels.  

Hunden må være fylt ni måneder den dagen den starter.  

Prøven kan gjennomføres som bevegelig prøve. Se regler for bevegelige prøver i pkt. 7, 

bevegelig prøve. Generelt. 

 

5.2 Klasseinndeling 

Ved Vannapportprøve er det to klasser: 

 

 Begynnerklasse (BK): en vannprøve som kvalifiserer for start på Jaktprøve i 

begynnerklasse. 

 Fellesklasse (FK): en vannprøve som kvalifiserer for start på Jaktprøve i åpen klasse og 

elite klasse. 

Bestått Vannapportprøve er livsvarig for den klassen hunden har bestått. 

Overgangsbestemmelse: Hunder med bestått apportprøve i AK før 2013 er automatisk 

kvalifisert for start også i EK ved Jaktprøve for spaniels. 

Fører velger selv om han/hun vil gå gradene fra BK til FK, eller om han/hun vil starte direkte 

i FK. Samme hund kan meldes til start i begge klasser på samme prøve. 

 

5.3 Begynner klasse (BK) 

Prøven kan arrangeres som separat apportprøve med kvalifisering for start på Jaktprøve for 

spaniels, eller som et av momentene ved Jaktanleggsprøve, JAL. Kravene er de samme, men 

ved JAL gis det poeng som oppsummeres til samlet premiegrad (se nærmere beskrivelse 

under JAL, pkt. 4.3). 

Prøven utføres med søk etter og apportering av død and eller måke, som umiddelbart etter 

skudd kastes fra land ut på dypt vann uten vannvegetasjon av betydning.  

Prøveområdet skal være slik at føreren og dommeren kan se hunden sammenhengende under 

største delen av arbeidet, og slik at det er mulig å dirigere hunden.  

Skuddet skal avfyres umiddelbart før kastet, fra land på siden av og ca 15 meter fra fører. 

Skuddet skal avfyres i retning av nedslagsstedet.   
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Strandområdet som føreren dirigerer hunden fra, skal være anvist og avgrenset av dommer før 

prøven igangsettes.  

Prøveområdet skal, før første hund starter, være innvitret av en hund som ikke deltar i klassen. 

Det kan gjøres unntak fra dette ved bevegelig prøve.  

Føreren og hunden, som kan holdes koblet under skudd og kast til dommeren gir tillatelse til å 

sende hunden, skal stå ca 15 meter fra det stedet fuglen faller. 

Fuglen skal kastes fra tilnærmet samme sted for alle hunder. Fuglen skal kastes slik at hunden 

har mulighet til å se nedslaget. 

Fuglene skal være jevnstore og av god kvalitet, ferske eller helt opptint.  

Alt apportert vilt skal undersøkes for tegn på hard munn; som beskrevet i pkt. 6.4.n. 

Hunden får arbeide så lenge dommeren mener arbeidet er meningsfylt. 

5.4 Felles klasse (FK) for AK og EK 

Prøven utføres med søk etter og apportering av død and eller måke, som umiddelbart etter 

skudd kastes fra land ut på dypt vann med vannvegetasjon. Prøven skal foregå i slik 

vannvegetasjon at apportsøkets effektivitet og hundens dirigerbarhet kan bedømmes.   

Prøveområdet skal være slik at dommeren kan se hunden sammenhengende under største 

delen av arbeidet, og slik at det er mulig å dirigere hunden.  

Skuddet skal avfyres umiddelbart før kastet, fra land på siden av og ca. 15 meter fra fører. 

Skuddet skal avfyres i retning av nedslagsstedet.   

Strandområdet som føreren dirigerer hunden fra, skal være anvist og avgrenset av dommer før 

prøven igangsettes.  

Prøveområdet skal, før første hund starter, være innvitret av en hund som ikke deltar i klassen. 

Det kan gjøres unntak fra dette ved bevegelig prøve.  

Føreren og den ukoblede hunden skal stå ca 40 meter fra det stedet fuglen faller. Føreren kan 

sende hunden når dommeren gir sin tillatelse. 

Fuglen skal kastes fra tilnærmet samme sted for alle hunder. Fuglen skal kastes slik at hunden 

har mulighet til å se fuglen i luften. Fuglen kan falle slik at den ikke er synlig for hunden. 

Fuglene skal være jevnstore og av god kvalitet, ferske eller helt opptint.  

Alt apportert vilt skal undersøkes for tegn på hard munn; som beskrevet i pkt. 6.4.n. 

Hunden får arbeide så lenge dommeren mener arbeidet er meningsfylt. 

5.5. Vannapportprøvens bedømming 

Vannarbeidet bedømmes som Bestått (B) eller Ikke Bestått (IB). Godkjenningen er livsvarig 

for klassen den er oppnådd i. 

Begynnerklasse, BK 

I BK aksepteres noe uro i skudd og kast, men hunden skal være under kontroll og tillates ikke 

å gå etter i skudd og kast. Det tillates at hunden nøler noe med å gå i vannet.  Hunden må vise 

god evne til å ta seg fram i vann, apportere og levere fuglen til fører.  

Fuglen skal leveres til fører på anvist sted ca. fem meter fra strandkanten slik at føreren lett 

får tak i den, men det kreves ikke at fuglen leveres til førers hånd.  Det tillates at hunden 

legger ned fuglen og tar den opp igjen på førers kommando. 

Når Vannapportprøven arrangeres som et av momentene ved Jaktanleggsprøve, JAL, skal det 

gis poeng slik som beskrevet under JAL, pkt. 4.3. 
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Fellesklasse, FK 

I FK må hunden forholde seg rolig i skudd og kast. For å bestå må hunden gå villig i vannet 

og ha god svømmeteknikk, vise god evne til å ta seg fram i vann og vannvegetasjon, apportere 

og levere fuglen til førers hånd. Fuglen skal leveres på anvist sted ca. fem meter fra 

strandkanten. Det tillates at hunden legger ned fuglen og skifter grep før den tas opp igjen, 

men det aksepteres ikke at hunden midlertidig forlater fuglen eller at fører må gi ny 

apportkommando. 

 

 

6. JAKTPRØVE  
6.1. Generelt 

Prøven skal så langt som mulig legges opp som praktisk jakt, utøvet i god sportslig ånd, på 

matnyttig vilt som er relevant for spanielrasene. 

 

6.2 Klasseinndeling 

Ved Jaktprøve for spaniels er det fire klasser: Begynnerklasse (BK), Åpen klasse (AK), Elite 

klasse (EK), og Vinnerklasse (VK).  

Prøven kan arrangeres som bevegelig prøve når den arrangeres på naturlig eller utsatt vilt med 

mulighet for felling. Se regler for bevegelige prøver i pkt. 7, bevegelig prøve. Generelt. 

 

Begynner klasse (BK): For hunder som har bestått Vannapportprøve for klassen eller høyere 

klasse, og som tidligere ikke har oppnådd 1.premie i klassen. Hund som har oppnådd 1.premie 

i klassen kan likevel delta i klassen resten av kalenderåret. Hund som har oppnådd 1.premie i 

klassen, og som deretter har startet i AK, kan ikke starte i BK. Hunden må være fylt ni 

måneder den dagen den starter. 

 

Åpen klasse (AK): For hunder som har bestått Vannapportprøve for klassen, og som tidligere 

ikke har oppnådd nødvendige resultater i AK for opprykk til EK. Hund som har oppnådd 

kvalifiserende resultat for start i EK, kan likevel delta i AK resten av kalenderåret. Hund som 

har oppnådd kvalifiserende resultat for start i EK, og som deretter har startet i EK, kan ikke 

starte i AK. Hunden må være fylt ni måneder den dagen den starter. 

Elite klasse (EK): For hunder som har bestått Vannapportprøve for klassen, og som har 

oppnådd enten én 1AK med felling og apport av nyskutt vilt ved tidligere eller pågående 

norsk Jaktprøve, eller to ganger 1AK uten felling ved norsk Jaktprøve. Både norskeid og 

svenskeid hund som har oppnådd 1AK på svensk prøve, er direkte kvalifisert for start i norsk 

EK.  

 

Vinnerklasse (VK): Ved Norgesmesterskapet (se pkt. 6.8) arrangeres EK som Vinnerklasse 

med konkurransebedømming. Kvalifikasjonskravene er de samme som for start i EK. 

Nærmere om konkurransebedømmingen i Pkt. 6.8. 

Spesielt om kvalifisering ved Vannapportprøve:  

For svenskeide hunder aksepteres bestått svensk vannprøve i henhold til klassen. Norskeide 
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hunder kan også kvalifiseres tilsvarende på svensk vannprøve for start på norsk Jaktprøve.   

Hund som har blitt kvalifisert for EK på en todagers prøve, kan flyttes opp til EK neste dag, 

dersom eier ønsker det, forutsatt at det er plass for det og at eventuelle reserver får starte først. 

Det samme gjelder når det arrangeres to selvstendige prøver to dager etter hverandre.  

 

6.3 Generelle bestemmelser for Jaktprøve  

Feltarbeidet: 

a. Spanielens viktigste oppgave er å jage for å finne vilt og støte det innenfor haglehold fra 

føreren. En spaniel skal alltid arbeide innenfor en avstand til fører som gjør at føreren, med 

hagle, sikkert kan felle vilt som hunden presenterer. En spaniel skal ha et så effektivt og 

dekkende søk at det skapes nødvendig trykk i terrenget for å få fram vilt som finnes i det 

tildelte terrengavsnittet.   

b. Under feltarbeidet bedømmes hundens viltfinnerevne, fart, stil og, om mulig, mot. En 

spaniel skal uten å nøle gjennomsøke vanskelig terreng i god kontakt med sin fører. Hunden 

skal vise god dekning av anvist terreng med et minimum av hjelp fra sin fører. Om alt annet er 

likeverdig, skal den stilfulle hunden premieres høyest, men dette forutsetter at dommeren er 

overbevist om at den raske, stilfulle hunden også er den beste viltfinneren. Det skal tas med i 

vurderingen at ulike spanielraser og typer har noe forskjellig arbeidsmåte. 

c. Vindretningen har avgjørende innflytelse på måten hunden arbeider i terrenget. I motvind 

skal hunden søke av terrenget systematisk i et terrengdekkende effektivt mønster i alle partier 

hvor det kan være vilt. I medvind kan mønsteret bli annerledes. En hund kan da ofte søke et 

godt stykke rett ut, for så å arbeide i effektivt mønster tilbake mot føreren. Sidevind vil også 

påvirke hundens arbeid på tilsvarende måte. Føreren må tilpasse framdriften slik at hunden gis 

mulighet for å bruke vinden på en effektiv måte. 

d. Under søksarbeidet skal hunden markere eventuelle løper, men skal ikke følge disse med 

mindre fører finner det hensiktsmessig for jakten. I viltfattig terreng er kontrollert oppfølging 

av løper positivt, mens i viltrikt terreng kan stadig oppfølging av løper føre til at hunden går 

forbi vilt. Evnen til, på kommando, å følge en løpe etter påskutt og skadet vilt, skal imidlertid 

alltid premieres.  

e. Hundens oppgave er å produsere skuddsjanser for jegeren; hunden får derfor ikke ta 

trykkende, uskadet og friskt vilt. Alt vilt som tas av hunden, skal apporteres til fører og 

overleveres til dommeren for avliving. Etter at dommeren har undersøkt viltet skal hunden 

diskvalifiseres med mindre det finnes formildende omstendigheter, som f.eks. at dommeren 

bedømmer det slik at viltet var sykt eller skadet før hunden tok det.   

f. Om hunden tar en kort «stand» like før den støter vilt, skal dette regnes som positivt, 

forutsatt at hunden løser ut selv uten førers kommando. 

g. Hunden skal stanse ved støt, oppflukt/utsprang og skudd, men om den flytter seg for å 

kunne markere nedslaget, viser dette intelligens, noe som skal premieres. Ideelt skal ro i 

oppflukt/utsprang etter forflytningen skje spontant, uten førers kommando. 
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Apport under Jaktprøve for spaniels  

a. En spaniel skal apportere og levere raskt til førers hånd. En hund skal imidlertid ikke 

belastes om den bytter grep på vei inn til fører, forutsatt at ikke hunden midlertidig forlater 

viltet, eller at fører må gi ny apportkommando.   

Ved kastapport i Begynnerklasse tillates det at hunden legger ned fuglen og tar den opp igjen 

på førers kommando, men hunden skal belastes dersom den midlertidig forlater nyskutt, varmt 

vilt. Dommeren skal ikke kreve apportering av vilt som er skutt hardt i stykker. 

b. Hunden bør normalt sett ikke sendes på en lang (>50m), umarkert apport. Ekvipasjen kan i 

stedet, på dommerens anvisning, forflyttes til en rimelig avstand fra plassen der viltet falt. 

Dersom det er en mulighet for at hunden har markert fallstedet, kan hunden sendes fra sin 

aktuelle posisjon, mens dommeren tar med seg føreren til en passende posisjon/plass der 

hunden, ved behov, kan dirigeres. 

c. Om én eller to hunder har forsøkt og har mislykkes med å finne felt vilt, og om dommeren 

selv har søkt av det aktuelle terrengavsnittet uten å finne viltet, skal den hunden som prøves 

fortsette sitt feltarbeid. Dersom det døde eller skadede viltet påvises seinere av samme hund i 

det tidligere avsøkte området, kan dette betraktes som en diskvalifiserende feil. (Se også pkt. 

6.4 punkt l). 

d. God markeringsevne er avgjørende for en apporterende hund for at den ikke skal forstyrre 

terreng det ikke er jaktet i mer enn nødvendig. Dommeren skal premiere hunder som går 

direkte til fallstedet og løser oppgaven raskt. Det skal også belønnes når hunden viser evnen 

til å ta en linje etter påskutt og skadet vilt. 

e. En god apportør skal ikke være avhengig av sin fører for å finne felt vilt, den skal imidlertid 

være lydig og lydhør for førerens signaler. Hunder som viser markeringsevne og 

selvstendighet under apportarbeidet skal premieres høyere enn hunder som må dirigeres til 

apporten.  

 

6.4 Opplegg og gjennomføring av jaktprøver for spaniels 

a. Feltprøven skal gjennomføres på en måte som er så nær praktisk spanieljakt som mulig. 

b. Normalt er det ønskelig for premiering at hunden har støtt vilt, vist ro i oppflukt/utsprang 

og skudd, og at nyskutt vilt har blitt apportert. I Norge er imidlertid tilgangen på terreng med 

en rik viltbestand hvor det gis anledning til felling, begrenset. Dette medfører at det ikke kan 

settes et absolutt krav om felling av vilt med påfølgende apport av varmt vilt.  

Det er likevel en forutsetning for premiering i alle klasser og premiegrader at hunden under 

feltarbeidet har funnet og støtt jaktbart vilt, at det er løsnet skudd, at hunden har vist ro i 

skudd og oppflukt/utsprang, og at hunden har vist bestått kastapport.  

 

En sammensatt viltsituasjon hvor hunden har vist ro i skudd og støt av ett vilt, og at et annet 

nyskutt, varmt vilt har blitt apportert ved en annen anledning, kan også godkjennes som en 

fullverdig viltsituasjon. 
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Se mer om krav til viltsituasjonen i pkt. 6.2, Klasseinndeling, under kvalifikasjonskrav for 

start i EK. 

 

Ideelt sett skal kastapporten gjennomføres i nær tilknytning til en viltsituasjon og i alle 

tilfeller innenfor rammene av det slippet hvor hunden hadde den aktuelle viltsituasjonen.  

Vilt som brukes til kastapport, skal være ferskt eller helt opptint, uskadet og matnyttig.  Ved 

kastapport skal dommeren alltid undersøke viltet nøye før bruk for å sikre at det er uskadet og 

av god kvalitet. Vilt bør ikke brukes til kastapport for mer enn to hunder.  

Ved kastapporten prøves hundens lyst og evne til raskt og sikkert å finne og apportere til 

førers hånd. Prøvingen skjer mens hunden arbeider i felt, på en måte som simulerer normale 

jaktsituasjoner. Prøvingen starter ved at det løsnes skudd i kastretningen. Dommer eller en 

medhjelper kaster apporten i skuddretningen umiddelbart etter skuddet; slik at hunden får 

mulighet for å se kastet og markere fallet. I praksis skal ikke apportavstanden være lengre enn 

ca 30 meter.  

 

c. Maksimalt antall startende hunder per klasse og dag bestemmes av arrangør og dommer i 

fellesskap ut fra tid på året, viltbestand, andre lokale forhold mv. 

d. Prøvelederen skal samarbeide nøye med grunneier eller dennes representant som har 

planlagt hvilken del av terrenget som skal benyttes. 

e. Prøveleder skal gjennom grunneier eller dennes representant holde seg informert om 

viltsituasjonen og sikre tilgangen på vilt av god kvalitet til kastapport. Ut fra dette planlegges 

omfanget av eventuell felling og hvordan eventuelle kastapporter skal gjennomføres.  

f. Dommeren skal være nøye med hundenes sikkerhet og skal ikke kreve at de utsettes for 

fare, for eksempel piggtråd, elektriske gjerder, utrygg is, trafikkfarlige veier, farlig terreng 

eller andre hinder. Dumdristighet skal ikke premieres.  

g. Hunden skal følges av minst én erfaren skytter med nødvendig kunnskap om jakt med 

spaniel. Dommeren skal instruere skytterne om plassering og sikkerhet, om og eventuelt hva 

slags vilt som skal felles, bruk av markeringsskudd mv. 

h. Dommeren skal i BK og AK instruere skytterne om ikke å skyte når en hund arbeider med 

en apport.  I EK og ved mesterskap skal dommeren instruere skytterne om ikke å skyte direkte 

over hunder som er ute på apportarbeid. 

 i. Alt skadet vilt skal så raskt som mulig overleveres til dommeren for avliving. Skadet vilt 

skal om mulig apporteres før dødt vilt. Dersom den prøvede hunden allerede har hatt en 

godkjent fuglesituasjon med felling og apport, kan dommeren tilby apporten til en annen 

hund.  

 

j. Dommer skal instruere fører om hvor han/hun skal sende hunden fra, og gi en omtrentlig 

angivelse av hvor viltet falt. Dersom hunden som har blitt prøvet på apport ikke finner viltet, 

skal dommeren lete i området hvor viltet falt. Dersom dommeren finner viltet, skal hundene 

som har blitt prøvet, med unntak av i helt spesielle tilfeller, diskvalifiseres.  
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Hund som har blitt anvist å søke i beviselig feil område, skal imidlertid ikke diskvalifiseres 

eller trekkes i premiegrad. 

k. Om en hund presterer svakt på en løpe etter påskutt vilt, bør denne kalles inn slik at man 

ikke mister verdifull tid for ettersøk av skadet vilt. Dersom to hunder prøves på løpen, skal 

den andre hundens prestasjon bedømmes i forhold til den aktuelle forsinkelsen. Føreren av 

den andre hunden kan gis muligheten til å ta sin hund nærmere fallplassen siden den ikke har 

hatt samme mulighet til å markere fallet. Dersom vilt apporteres av den andre hunden, skal 

den først prøvede hunden diskvalifiseres.  

l. En hund skal normalt ha trekk i premiegrad når den, til tross for gode muligheter, ikke 

finner felt vilt, selv om verken neste hund eller dommeren finner viltet. Dersom den første 

hunden som prøves gjør et spesielt godt ettersøk, raskt finner nedslagsplassen og gjør et godt 

arbeid på løpen eller i det området viltet forsvant, kan den, selv om den ikke finner viltet, 

unngå automatisk trekk i premiegrad på grunn av tapt apport. Dette forutsetter at viltet ikke 

apporteres av en annen hund, og at heller ikke dommeren finner viltet; se pkt. 6.3 under 

apport, punkt c). Dessuten forekommer tilfeller hvor omstendighetene gjør det umulig 

umiddelbart å sende hunden på apport. Når dette fører til en betydelig forsinkelse, noe som 

gjør apportarbeidet vanskeligere, skal ikke tapet føre til diskvalifisering eller tap av 

premiegrad. Det samme gjelder tilfeller der viltet er umulig å apportere. 

m. Dommer skal gjennomføre prøvingen slik at felt vilt apporteres så raskt som mulig, men 

fører skal ikke sende sin hund for å apportere før dommeren har gitt tillatelse. 

n. Alt apportert vilt skal undersøkes for tegn på hard munn. Dette er en særlig utfordring ved 

kastapport med kaldt vilt; se nærmere omtale i pkt. 6.4.b, siste avsnitt. En hund med hard 

munn viser sjelden synlige tegn på at den skader viltet. Derfor er det ikke nok å se på viltet for 

å avsløre eventuelle skader. Dommeren skal derfor plassere viltet i håndflaten med brystet 

opp og hodet vendt forover. Deretter undersøkes brystkassen med fingre og tommel. 

Brystkassen skal være rund og fast. En ødelagt eller flat brystkasse kan være tegn på hard 

munn. Dommeren skal imidlertid alltid forsikre seg om at hunden har forårsaket skaden, og at 

ikke skaden skyldes skuddet eller fallet. Føreren skal også gis mulighet til å undersøke viltet 

mens dommeren ser på, men dommerens avgjørelse er endelig. 

o. Dommeren skal konsentrere seg fullt ut om oppgaven og ikke la seg distrahere av andre 

forhold mens hunden prøves. Dommeren skal ikke snakke med uvedkommende mens hunden 

arbeider. Fra hunden slippes skal dommeren anstrenge seg for å se hundens arbeid. Når 

hunden sendes på apport, skal dommeren når det er mulig, observere hele apportarbeidet fram 

til viltet er levert til førers hånd. 

 

6.5 Feltarbeidet – bedømmingselementer 

En spaniels viktigste egenskap er å søke så effektivt i terrenget at det skapes nødvendig trykk 

til å få fram vilt som finnes i det tildelte terrengavsnittet. Den skal evne å kombinere 

bakkevitring og vindvitring slik at den ikke går forbi vilt i anvist terrengavsnitt.  

 



Norsk Kennel Klubs regler for jaktprøver for spaniels 

 

 
20 

Den skal være rolig ved støt, skudd og eventuell felling, og apportere til føreren på 

kommando. Bare hunder som på rimelig vis oppfyller disse grunnleggende kravene, kan 

premieres. 

 

Kvaliteter som skal belønnes 

Naturlig viltfinnerevne 

Markeringsevne 

Fart 

Stil 

Kontroll 

Kan føres med små virkemidler 

Effektiv apportering og levering 

Alvorlige feil  

Jakter utenfor skuddhold 

Ineffektivt søksarbeid 

Føres støyende (fløyte, stemmebruk o.l.) 

Dårlig kontroll  

Urolig ved viltkontakt eller skudd 

Dårlig terrengdekning  

Finner ikke skadet eller dødt vilt 

Diskvalifiserende feil 

Hard munn 

Hemmende skuddreaksjon 

Går forbi vilt i anvist terrengavsnitt  

Går ikke ut i vann 

Ulydig; utenfor hold i for stor del av arbeidet 

Tar uskadet, friskt vilt 

Apportering av ikke anvist vilt/feil vilt 

Bytte av vilt under apportarbeidet 

Piping eller bjeffing under slippet (med unntak for sussex spaniel) 

Knallapport eller forfølging av vilt  

Apportvegring – eller hund som forlater apporten 

Uten tilstrekkelige kvaliteter i søksarbeidet 

Annen hund eller dommer finner anvist vilt  

 

Bedømmingselementene oppsummert 

Hund som viser spesielt belønningsverdige kvaliteter, ligger an til høy premiering så sant den 

ikke viser svakheter på andre områder.  

Hund som viser alvorlige feil skal trekkes minst én premiegrad. Dommeren kan også vurdere 

summen av alvorlige feil slik at hunden diskvalifiseres på dette grunnlaget. 

For hund som begår diskvalifiserende feil avbrytes prøven. 
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6.6 Jaktprøve for spaniels – Premiering 

Klassene BK, AK og EK gjennomføres med kvalitetsbedømming og henholdsvis 1., 2. og 3. 

premie, eller ingen premie 0. 

En forutsetning for premiering i alle klasser og premiegrader er at hunden under feltarbeidet har 

funnet og støtt vilt, at det er løsnet skudd, at hunden har vist ro i skudd og oppflukt //utsprang,  

og at hunden har vist bestått apport/kastapport.  

For alle klasser gjelder at hunden ikke skal ha vist diskvalifiserende feil som nevnt i pkt. 6.5. 

Begynnerklasse (BK) 

For 1. premie skal hunden vise meget god arbeidsvilje og ikke gjøre alvorlige feil (pkt. 6.5) eller 

vise manglende egenskaper som forventes for klassen.  

For 2. premie skal hunden vise god arbeidsvilje, men noen feil og mangler kan aksepteres. 

For 3. premie skal hunden vise arbeidsvilje, men en del feil og mangler kan aksepteres. 

 

Åpen klasse (AK) 

For 1. premie skal hunden gjennomføre prøven på en overbevisende måte, uten alvorlige feil 

(pkt. 6.5), og dommeren skal mene at hunden er en meget god jakthund. 

For 2. premie skal hunden utføre et godt arbeid, men enkelte feil og mangler kan aksepteres. 

For 3. premie skal hunden utføre et tilfredsstillende arbeid som til tross for enkelte feil og 

mangler, ikke kan utelukke hunden fra premiering. 

Eliteklasse (EK) 

I eliteklasse skal man på alle områder stille høye krav til hundens arbeid.  

For 1. premie skal hunden gjennomføre prøven på en overbevisende måte, uten alvorlige feil 

(pkt. 6.5), og dommeren skal mene at hunden er en svært god jakthund. 

For 2. premie skal hunden utføre et meget godt arbeid med kun små feil eller mangler. 

For 3. premie skal hunden utføre et godt arbeid, uten altfor store feil og mangler. 

 

Vinnerklasse (VK) 

Vinnerklasse med konkurransebedømming er spesielt for Norgesmesterskapet. For nærmere 

beskrivelse, se pkt. 6.8.  

 

6.7 Bedømming 

a. Dommeren gjør rede for sin vurdering av hundens arbeid i forhold til prøvereglene. 

b. Etter bedømmingen av deltakende hunder (i BK, AK, EK) skal dommeren gi 

prøvedeltakerne både muntlig og skriftlig kritikk. Dette gjelder også hunder som ikke går til 

premiering. 

c. Når EK gjennomføres som VK med konkurransebedømming (nærmere beskrivelse i Pkt. 

6.8), kreves det bare at dommerne gir en kort muntlig kritikk av deltakende hunder. 

Dommerne skal imidlertid, etter prøven, sende inn en kortfattet skriftlig kritikk basert på egne 

notater under prøven. 
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6.8 REGLER FOR NORGESMESTERSKAP 

Generelt 

Norgesmesterskapet kan arrangeres annet hvert år etter Jaktkomiteens anbefaling og 

godkjenning fra NSKs hovedstyre. Det arrangeres som Vinnerklasse med 

konkurransebedømming hvor deltakende hunder rangeres i forhold til dagens prestasjoner, og 

bedømmes som på en EK-prøve. Det skal benyttes to dommere som dømmer hundene 

sammen.  

Prøven skal gjennomføres i terreng hvor det er mulighet for felling og apport av varmt vilt. 

Fører og eier må være medlem av Norsk Spaniel Klub. 

Norgesmesterskapet er normalt bare åpent for norskeide hunder, men hovedstyret kan åpne 

for deltakelse av utenlandske hunder. Det er ingen klasseinndeling og alle spanielraser kan 

delta.  

Minimum antall startende hunder er åtte.  

Samtlige hunder må ha oppnådd minst 1AK på norsk eller svensk prøve i løpet av 

inneværende sesong eller de to foregående sesonger. Ved overtegning prioriteres deltakelsen 

etter oppnådd premiegrad og premiens «alder».   

 

Bedømming og premiering 

Dommerne gir først hundene hver sin uavhengige bedømming. Deretter drøfter de seg fram til 

et felles resultat.  Ved konkurransebedømming tildeles 1EK til hunder som utfører et arbeid 

som ville ha kvalifisert for 1EK i eliteklasse. Øvrige hunder som mangler de kvaliteter som 

kreves i denne klassen, får ingen premiering, 0. Ingen hunder kan tildeles premiegradene 2EK 

og 3EK. 

Blant hunder som har oppnådd 1EK, rangeres de fire beste (1VK, 2VK, 3VK og 4VK). 

Øvrige hunder som har oppnådd 1EK, tildeles Diplom. Dersom det ikke er fire hunder som 

har oppnådd 1EK-kvalitet, blir premielisten tilsvarende kortere.  

 

Hunder som er vanskelig å skille kvalitetsmessig, kan prøves parvis i korte, nye slipp for å 

bestemme den innbyrdes rangeringen. Da skal størst vekt legges på stil, fart, terrengdekning 

og hundens samarbeid med fører. Dommerne avgjør på forhånd om det i denne 

sammenhengen skal felles vilt som støtes. Hund som under et slikt slipp viser 

diskvalifiserende feil (pkt. 6.5), mister sin premiering.  

 

Forutsatt at vinneren av Norgesmesterskapet har vist et spesielt godt arbeid med en komplett 

viltsituasjon med støt, felling og apport av varmt vilt, kan dommerne tildele vinneren et 

CERT som i championatregnskapet teller tilsvarende 2x1EK. 
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7. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER. 
Som tillegg til fellesbestemmelsene gjelder også følgende for Jaktanleggsprøver, 

Vannapportprøver og Jaktprøver for spanielrasene: 

 

Generelt 

Regelverkets bestemmelser gjelder for hele prøvedagen, ikke bare når deltakers egen hund er 

til bedømming. 

Tilskuere skal anvises plass slik at de kan følge prøven så godt som mulig, men uten at 

deltakende hunder eller viltet forstyrres. I prøveterrenget er det kun tillatt å medbringe hunder 

som er anmeldt til prøven. Arrangør kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen hvis det 

fremlegges gyldig vaksinasjonsattest. 

Alle som er til stede på en av NSKs prøver bør vise respekt for vilt, natur, for arrangementet 

og for grunneier som stiller terreng til disposisjon for prøven.  

Dommer, prøveledelse og prøvedeltakere som deltar eller har deltatt på en av NSKs prøver, 

skal ikke via sosiale medier uttale seg om prøven, dommere, deltakere eller funksjonærer på 

en måte som kan oppfattes som støtende. 

Bevegelig prøve, generelt 

I terminlisten skal arrangør kunngjøre prøveperioden, påmeldingsfristen og eventuell 

deltakerbegrensning.  Arrangør kan vise fleksibilitet for etteranmeldte. Ved overtegning skal 

resultatet av trekningen kunngjøres for de påmeldte så snart som mulig etter utløp av 

påmeldingsfristen.  

Bevegelig prøve kan arrangeres som flere delprøver på forskjellig datoer. Alle delprøver skal 

dømmes av samme dommer. Det godtas bare én start per klasse for samme hund ved hver 

delprøve. For gjennomføring av hver delprøve kreves minimum tre ekvipasjer fra minst to 

forskjellige oppdrettere. Dommer eller prøveleder avtaler dato for prøven/delprøvene direkte 

med deltakerne. Alle slike avtaler skal fastsettes minimum én uke før prøvestart. 

Når det arrangeres flere delprøver innen samme prøvenummer, kan bare det beste resultatet 

for hver hund registreres i DogWebArra. 

 

Bevegelig Jaktanleggsprøve og Vannapportprøve  

Påmeldingsfristen settes til første dato i den kunngjorte prøveperioden.  

Bevegelig Jaktprøve 

Jaktprøve kan bare arrangeres som bevegelig prøve når den arrangeres på naturlig eller utsatt 

vilt med mulighet for felling.  

Påmeldingsfristen settes til minimum fire uker før starten av den kunngjorte prøveperioden.  

Søknader 

Norsk Spaniel Klub, NSK, som forvalter spanielrasene i Norge, har rett til å prioritere 

spanielprøver i egne avdelinger ut fra en helhetlig vurdering og geografisk spredning av 

arrangementene, tilgang på dommere, antall prøver, tidspunkt for prøvene mv.  
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Derfor er det bare NSK som kan gi tilsagn og avslag på søknad om å arrangere 

Jaktanleggsprøve, Vannapportprøve og Jaktprøve for spaniels. 

Ved fastsettelse av prøvetidspunkt må det tas hensyn til lokale jakttidsrammer og 

båndtvangsbestemmelser. Sauebevis må medbringes når det foreligger lokale krav om det. Krav 

om sauebevis må nevnes spesielt ved oppmelding av prøven og må framgå av terminlisten. 

Prøvedokumenter 

Arrangør skal legge inn resultatene i DogWebArra før resultatlister og kritikkskjemaer sendes til 

NKK.  Ved Jaktanleggsprøve skal arrangør spesielt sikre at det registreres i Dog WebArra 

dersom noen av hundene ved vannarbeidet ble kvalifisert for start på Jaktprøve i 

Begynnerklasse, BK. 

 

Ledelse av prøven 

Prøveleder skal, om mulig i samråd med dommeren, før prøvestart, forvisse seg om at 

prøveterreng og vilttilgang er slik at Jaktprøven kan gjennomføres etter reglene, og på en 

meningsfull og fornuftig måte. 

Startrekkefølgen bestemmes gjennom loddtrekning i hver klasse og skal vanligvis gjennomføres 

på prøvedagen i forbindelse med opprop. 

Prøveleder skal anvise venteplass for prøvedeltakere og tilskuere. 

Prøveleder skal tilstrebe å gi alle prøvedeltakere like muligheter, slik  at alle startende får 

anledning til å vise seg fra sin beste side.  

Dommer og prøveleder kan bortvise prøvedeltakere og tilskuere som ikke retter seg etter 

prøveleder eller dommers anvisninger.  

Prøveleder kan eie, men ikke føre hund på prøven. 

 

Dommer, dommerelev og dommeraspirant: 

 kan ikke bedømme egen hund eller hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, 

samboer, foreldre, søsken eller barn). 

 kan ikke bedømme hund de har ført på prøve eller regelmessig trent de siste 6 måneder. 

 må vise spesiell aktsomhet ved bedømming av hund av eget oppdrett og avkom etter egen 

hund (for å sikre nødvendig habilitet og objektivitet). 

Overtegning. 

Antall deltakere bestemmes av arrangør, og ved overtegning skal trekning av deltakere gjøres 

umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp. I alle klasser og prøveformer foretas trekning 

uavhengig av rase, kjønn og geografisk fordeling. Dersom en deltaker melder på flere hunder, 

skal alle deltakere først sikres å få med én hund, før noen deltaker får med flere hunder. 

Deltakere som melder på flere hunder har imidlertid rett til å velge hvilken eller hvilke egne 

hunder som skal delta. Før noen hund kan få delta i flere klasser på samme prøve, skal andre 

deltakere først sikres plass for én hund i den klassen de er påmeldt i. Påmeldte ekvipasjer som 

ikke får delta, skal ha umiddelbar melding om dette, eventuelt sammen med tilbud om plass på 

reserveliste med angivelse av reservenummer.  



Norsk Kennel Klubs regler for jaktprøver for spaniels 

 

 
25 

Dommere og prøveledere som skal fungere eller har fungert ved en eller flere av sesongens 

prøver, skal ved overtegning sikres plass ved et tilsvarende antall prøver etter egen prioritering. 

 

Førere 

Det er førernes ansvar at hundene er tilfredsstillende trent for de utfordringene de kan bli utsatt 

for under en prøve.  

Prøvedeltakerne skal ikke forsøke å påvirke dommerens bedømmelse, verken av egen eller 

andres hunder gjennom påstander, opplysninger eller uinviterte innspill.    

Prøvedeltakerne skal opptre sportslig og unngå å kritisere dommere, andre deltakere, skyttere 

eller funksjonærer. Spørsmål som gjelder arrangement og regelverk skal rettes til prøveleder. 

Prøvedeltakerne skal vise respekt for andre prøvedeltakere og opptre vennlig, høflig og 

inkluderende.  

En fører som starter med mer enn to hunder, må selv sikre seg avtale med hjelper til å ta hånd 

om hund(er) som ikke er i slipp.  Fører som starter med flere hunder, har ikke krav på at 

startrekkefølge mv tilpasses førerens eventuelle praktiske utfordringer (startrekkefølge mv), 

men prøveledelsen forventes, innenfor rimelighetens grenser, å forsøke å legge til rette for at 

alle påmeldte hunder kan prøves på en hensiktsmessig måte.  

Hundefører skal under prøven følge prøvelederen og dommerens anvisninger. 

Brudd på disse bestemmelsene kan medføre utelukkelse fra prøven og rapportering til NKK. 

Påmeldingsavgift 

Arrangøren kan kreve at påmeldingsavgiften skal være betalt samtidig med påmeldingen. 

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift 

Påmeldingsavgiften skal også tilbakebetales ved avlysning og når påmeldte hunder ikke får 

starte på grunn av overtegning eller for sen påmelding. 

Avvisning 

Løpske tisper kan starte på Vannapportprøve. Dersom hund begynner å løpe før 

Jaktanleggsprøve eller Jaktprøve for spaniels, plikter eier snarest å varsle prøveledelsen, som 

avgjør om det kan legges til rette for at hunden kan starte. 

 

Deltakerbegrensning 

Antall deltakere bestemmes av arrangør og eventuell deltakerbegrensning skal varsles i 

terminlisten. 

 

Oppnevnelse av dommere 

NSK ved Jaktkomiteen har ansvar for å etterse prøvedommernes dommeraktivitet for å sikre 

at dommerne får nødvendig kontinuitet og erfaring i sin dommergjerning. Arrangør har 

informasjonsplikt overfor NSK ved Jaktkomiteen om hvilke(n) dommer(e) som er forespurt. 

Avtalen mellom dommer og arrangør skal gjøres skriftlig og så raskt som mulig etter 

kunngjøring av NKKs terminliste. Terminlisten skal oppdateres når avtale med dommer er på 

plass. 
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Dommerplikter 

Dommeren kan delegere stikkprøvekontroll av ID-merkingen til prøveleder. 

Dommeren skal: 

 Ha inngående kunnskap om NKKs prøveregelverk for spaniels og skal dømme i henhold 

til det til enhver tid gjeldende regelverk og bedømmelsesprinsipper.  

 Dommeren har ikke anledning til å reservere seg mot enkeltbestemmelser eller deler av 

regelverket.  

 Dommere plikter å holde seg oppdatert på regelverk og fortolkninger ved å delta på NSKs 

dommerkonferanser (obligatorisk deltakelse forutsatt innkalling med minst tre måneders 

varsel). 

 Bedømme hundens prestasjon den aktuelle prøvedagen. Utenforliggende hensyn, som for 

eksempel avstamning og tidligere meritter, skal ikke vektlegges  

 Tilstrebe å gi alle prøvedeltakere like muligheter, og at alle startende får anledning til å 

vise seg fra sin beste side. 

 Alltid opptre vennlig og høflig overfor prøvedeltakere, tilskuere og prøveledelse. 

 Gi skriftlig kritikk på fastsatt skjema. Slik kritikk skal gis til alle hunder som påbegynner 

prøven, selv om de ikke fullfører.  

 Ved Jaktanleggsprøve oppgi spesielt på kritikken om hunden ved vannprøve er kvalifisert 

for start på Jaktprøve i BK. 

 Hundens behandling av vilt skal påføres kritikken. 

 Ved Jaktprøve i AK og EK oppgi spesielt på kritikken om hunden har hatt en godkjent 

viltsituasjon med støt, felling og apport av nyskutt vilt. 

 Gi en sammenfattende vurdering i tillegg til kritikk av de enkelte prøvemomenter. 

Dommeren bør for de enkelte prøvemomenter gi muntlige, veiledende kommentarer til 

føreren, som utfyllende til den skriftlige kritikken. Muntlig kritikk og veiledende 

kommentarer skal stå i samsvar med den skriftlige kritikken. 

Når en dommer selv fører hund på prøve, skal dommeren være varsom med å uttale seg om 

egen hund eller andres hunder. 

En dommer skal alltid vise dommerkolleger respekt, og må ikke uttale seg nedsettende om 

kolleger, selv om dommeren er uenig i kollegenes bedømmelse.  

Regodkjenning 

Vurderes i hvert enkelt tilfelle av NKK.   

Disiplinærforhold 

Person som under spanielprøver bryter prøvereglementet, opptrer usportslig eller på annen måte 

slik at det kan skade prøvesporten eller dens anseelse, kan av NKK utestenges for et bestemt 

tidsrom. Dette forutsetter at prøvens leder, etter samråd med dommer og NKKs representant, 

rapporterer forholdet inn til NSKs hovedstyre for forberedende behandling og vedtak. 

Klager 

Se også pkt. 2; Instruks for NKKs representant, punkt 5. 
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8. UTDANNINGSREGLER FOR DOMMERE 
Dommerstatus kan oppnås på to nivåer: 

1. Jaktanleggsprøvedommer- dømmer Jaktanleggsprøve og Vannapportprøve. 

2. Jaktprøvedommer - dømmer Jaktanleggsprøve, Vannapportprøve og Jaktprøve  

            for spaniels.  

8.1 Fellesbestemmelser for utdanning til Jaktanleggsprøvedommer og 

Jaktprøvedommer 

Egnede kandidater kan søke eller bli anmodet av Norsk Spaniel Klubs Hovedstyre om å 

utdanne seg til dommer. 

Det er en forutsetning at person som ønsker å utdanne seg til dommer har dokumentert 

mangeårig erfaring fra hold av hund, derav minst fem år med spaniel. Kandidaten bør ha stor 

kunnskap om småviltjakt og må gjennom flere år ha vist interesse for bruk av spaniels til jakt. 

Kandidaten må selv ha trent og ført spaniel ved småviltjakt og til bestått/premiering ved den 

prøveformen kandidaten utdanner seg for. Kandidaten må ha lang erfaring fra organisasjons- 

og prøvevirksomhet, og må ha fungert som prøveleder ved den aktuelle prøveformen.  

Kandidaten må ha gjennomgått Norsk Spaniel Klubs Dommerkurs som omfatter 

prøveregelverk, etikkregler og bedømmelsesprinsipper.  Kandidaten må ha evne til å uttrykke 

seg muntlig og skriftlig. Det skal dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige 

egenskaper. Kandidaten må være fylt 18 år og være medlem av Norsk Spaniel Klub. 

Elevutdanningen administreres i sin helhet av Norsk Spaniel Klub. 

Elev- og aspirantarbeidet på Jaktanleggsprøve og Vannapportprøve kan avlegges på både 

ordinære terminfestede prøver og bevegelige prøver.  

Aspirantarbeid på Jaktprøve for spaniels må avlegges på ordinære terminfestede prøver, mens 

elevarbeid også kan avlegges på bevegelige prøver. 

Det skal kun gå én aspirant pr dommer. Elev/aspirant kan ikke selv eie eller føre hund samme 

dag han/hun går som elev/aspirant. Hvis eleven anbefales videre utdanning, skal dette påføres 

kortet. Det skal kun benyttes dommere med bred dommererfaring og kompetanse (som har 

vært aktiv dommer i minst tre år med minst ett oppdrag per år innen den aktuelle 

prøveformen) ved elev- og aspirantarbeider. 

Når et aspirantarbeid er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøtet, leveres 

til prøvens leder i lukket konvolutt. Arbeidet behandles i dommermøtet av de dommere som 

har hatt med aspirant ute i terrenget. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid 

som kvalifiserer ham/henne til dommer. Ved eventuell tvil kan aspiranten innkalles og 

eksamineres i reglene og forklare sin bedømmelse nærmere. 
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8.2 Utdanning av Jaktanleggsprøvedommer  

Kriterier for å starte utdanningen til Jaktanleggsprøvedommer: 

 Vedkommende må selv ha trent og ført hund til bestått Jaktanleggsprøve. 

 Skal ha trent og ført hund til bestått Vannapportprøve i BK og FK. 

Elevarbeid:  

For minst to dommere og minst 10 hunder på Jaktanleggsprøve for spaniels.  

Minst fem av hundene må oppnå bestått Jaktanleggsprøve. 

På minst to Vannapportprøver for minst to dommere og minst 10 hunder. Minst to av hundene 

som deltar i BK, og minst to hunder i FK, må oppnå "bestått". 

Aspirantarbeid:  

For minst seks hunder på Jaktanleggsprøve for spaniels, der minst tre hunder godkjennes. 

På Vannapportprøve for minst seks hunder, der minst to hunder i BK og minst én hund i FK 

må oppnå "bestått".  

8.3 Utdanning av Jaktprøvedommer: 

Kriterier for å starte utdanningen til Jaktprøvedommer. 

 Vedkommende skal være autorisert Jaktanleggsprøvedommer. 

 Vedkommende skal ha trent og ført hund til premiering i både BK og AK på Jaktprøve for 

spaniels. 

 Skal være jeger, registrert i NJFFs Jegerregister. 

Elevarbeid: På minst to Jaktprøver for minst to dommere og minst 15 hunder. Minst tre av 

hundene som deltar i BK og minst to hunder i AK eller EK må oppnå premiering. 

Aspirantarbeid: På Jaktprøve for spaniels for minst åtte hunder, der minst to hunder i BK og 

minst to hunder i AK eller EK må oppnå premiering. 

8.4 Registrering av elev- og aspirantarbeid. Autorisasjon. Etterutdanning 

Kandidaten mottar et kort som skal følge ham/henne under hele utdanningen. Her skal påføres 

når, hvor og hvilke prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått med underskrifter fra 

dommer, NKKs representant og prøveleder eventuelt med stempel. 

Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige 

data. 

Kortet, aspirantarbeidene og to stk. passfotos sendes deretter til NKK som avgjør om 

aspiranten autoriseres. 

Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, skal dette påføres kortet. 

Det skal også påføres om aspiranten anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, eventuelt hvor 

lenge aspiranten anbefales å vente. 

NKK autoriserer Jaktanleggsprøvedommer og Jaktprøvedommere, utsteder dommerkort og 

registrerer dommeren.  




