Praktiseringsregler for jaktprøvedommere for stående fuglehunder vedtatt på
dommerkonferansen 2011

Representanter for lokale dommerutvalg møtte ette å ha gjennomført samlinger for alle dommere i
sine distrikt.
1.
Når fugl letter før fører kommer til, skal dette beskrives som det. Egne framstilte uttrykk som for
eksempel ”Fugletaking” skal ikke benyttes.
2.
Det kan ikke differensieres på premiegrad i AK etter hundens ro i fuglesituasjon. Det står i
jaktprøveregelverket av hunder i AK skal være i ro i oppflukt og skudd. Dersom hunden av dommer
anses å være urolig, skal avprøving avsluttes med 0. premie. En hund som forringer en jaktsituasjon
for eksempel ved sin måte å reise fugl på eller svakheter i presisjon, kan trekkes i premiegrad.
3.
Det er opp til dommer å avgjøre om en hund har stand, fører trenger ikke å melde fra om dette når
dommer ser hunden. Videre er det opp til dommer å avgjøre om hunden reiser på en jaktlig måte i
samarbeid med fører, dommer trenger ikke å høre reisingsordren.
4.
En hund som rapporterer slik at returen ender i en markering, men ikke stand, kan ikke få godskrevet
et fuglearbeid. Ethvert fuglearbeid krever at hunden har tatt stand i den aktuelle situasjonen.
Imidlertid skal hunden i en slik situasjon få godkjent en rapport. Dette har bakgrunn i
jaktprøveregelverket pkt 4.3.
5.
Hunder bør få slipptid så lenge de går for sin premie og det praktisk ligger til rette for det. Dette
uavhengig av hvilken premie søkskvalitetene tilsvarer.
6.
En reis er en viktig egenskap for en stående fuglehund, som skal honoreres. Men en hund som har
vist reis skal ikke nødvendigvis gå foran en hund som ikke har hatt anledning til å få vist reist når det
er forhold hund og fører ikke rår over som er årsak til dette. En hund med flere fuglearbeid skal ha
kreditt for dette. Det ligger en grad av tilfeldighet i det å finne fugl foran makker, men gjentas dette
flere ganger og mot flere makkere, kan man med større sikkerhet omtale hunden som en god
viltfinner. Gode viltfinnere skal rangeres høyt.
7.
CK/Cacit- tildeling. Et viktig poeng er at rangeringen skal foretas først. Deretter kommer vurderingen
om prestasjonene er slik at CK eventuelt Cacit kan deles ut til nr 1 og nr 2. Det er ikke i konflikt med
regelverket å la nr 2 få CK/Cacit fordi om vinneren ikke kan få dette. Pga ordlyden i regelverket om
Cacit tildeling må nr 2 få res Cacit (se 3.3 side 23).
8.
Hund som er i antrekk og som på kommando fra fører stopper opp, skal ikke ha situasjonen godkjent

som en stand. Hunden må etter en slik stopp bevege seg og feste selvstendig stand for å få godkjent
fuglesituasjonen. Dommer må i et slikt tilfelle vurdere kvaliteten av måten hunden finner fugl på, og
ta dette med i vurderingen av hunden.
9.
En hund som tar en fugl av jaktbar art og apporterer denne til fører, skal ha dette godkjent som en
apport. Hunden trenger ikke å legge fram apportbevis for å kunne oppnå 1.AK eller apporterer flere
ganger i VK eller på skog dersom det ikke senere felles fugl for hunden.

