ARBEIDSBOK/OPPGAVEHEFTE FOR DOMMERELEV APPORT
1) Hva er formålet med fuglehundprøvene?

2) Hvem må inngå i ledelsen av en prøve?

3) Kan NKK-representant også være prøveleder?

4) Kan NKK-representant delta på prøven?

5) Hvordan prioriteres deltakelse ved overtegnede prøver?

6) Hvem bestemmer om en prøve skal avlyses?

7) Kan en finsk eiet irsk setter delta på kombinert prøve i Norge?

8) Kan en person som er medlem i NJFF delta på fuglehundprøve?

9) Hva skal påmelding til prøve inneholde?
10) Hvor mye kan en deltaker kreve tilbakebetalt av påmeldingsavgiften
dersom han ikke starter pga. løpetid, eller veterinærbekreftet skade på
hunden?
11) Hvilke hunder skal eventuelt kunne avvises på prøver?

12) Hva kan føre til utestengelse av hund fra prøver?

13) Hvem er ansvarlig for den skade en hund gjør på en prøve?

14) Nevn kort dommerens plikter:

15) Hvordan avgjøres startrekkefølgen på prøve?

16) Kan hund bytte fører under avprøving?

17) Hva vil det si at en dømmer etter kvalitetsprinsippet?

18) Hva er skillet i alder mellom UK og AK?

19) Gjør kort rede for forskjellen mellom spørsmål/kommentarer til
dommerens dømming og klandring av dommer?
20) Hva kan påklages, og hvordan skal dette skje?

21) Hva skal den skrevne kritikken dekke?

22) Hva skal kritikken inneholde?

23) Hva menes med bakdømming?

24) Hvem kan arrangere apportprøver?

25) Hvem kan dømme på apportprøver?

26) hvem kan dømme feltdelen på fullkombinert prøve?

27) Hva skal til for at resultatet på kombinertprøve kan godkjennes som
apportbevis?

28) Hvor langt fra vannkanten skal hund og fører stå før start i
vannapportøvelsen?

29) Hvor langt skal apportobjektet kastes i UK?

30) Hva slags apportobjekt er tillatt på prøve?

31) Hva slags apportobjekt er tillatt i vannapport?

32) Kan fører rope til hunden når den er ved apportobjektet, men før den har
tatt appotobjektet i munnen under vannapporten?

33) Bruk trekktabellen og vurder hvor mye du vil trekke for følgende feil:
-

Uro (må ha ny ordre) i skudd og kast?
Går i skudd og kast?
Løper frem og tilbake langs land før den legger på svøm?
”Står oppreist” og plasker mye når den svømmer?
Må ha (eller får) ny ordre for å ta apporten?
Slipper i vannkant, men tar opp uten ordre?
Tygger litt – noe – kraftig?
Hvordan avgjør du om det er for mye?
Kaster/legger ved førers fot?
Hvor langt er det fra fører?

34) Hvor mange ganger kan hunden starte på nytt?

35) Hvem bestemmer når det er omstart, og hvordan gjøres det?

36) Hvordan skal vindretningen ved søkapport ikke være?

37) Dersom hunden bare apporterer en fugl på søkapporten, kan den da får
apportbevis?
38) Gi et eksempel på dommers orientering til fører før start på sporapport?

39) Hunden løper i stor fart og i store slag, men finner apportobjektet ved
sporets ende relativt raskt. Hvordan avgjør du da om hunden benytter sporet
for å finne apportobjektet?
40) Hvor mange poeng får hunden på felt for følgende premiegrader:
3UK, 2AK, 1UK, 1AK, 1VK m/CK, 5VK, 3VK semifinale, 6VK 3 dagers finale?

41) Hvor mange brukschampionpoeng kan hunden samle via
kombinertpremier?

42) Hvilke kombinasjoner med apport og feltdel finnes det?
43) Eleven skal selvstendig skrive 8 fullstendige kritikker. 3 i UK og 5 i AK,
hvor ordlyd og bedømmelse skal tilfredsstille de 3 premiergradene i hver
klasse.
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