
Referat fra dommersamling apportprøvedommere 6. og 7. mai 2022 

Tilstede: Arild Walther Hansen leder DUA, Walter Paulsen DUA, Mona Aakervik leder LDA Midt-

Norge, Ørjan Alm leder LDA Nordland, Morten Andersen LDA Sør-Øst, Ellen Marie Imshaug leder LDA 

Sør-Øst, Geir Rune Stensland leder LDA Troms og Finnmark og Eva Kulstadvik leder LDA Sør-Vest.  

Fredag ble brukt til å gå gjennom omorganiseringen av DUA, samt litt åpen diskusjon. 

Det var et ønske at dommeraspiranter/elever, samt opplæringsansvarlig, får dekket noe kostnader 

gjennom dommerutdanningsfondet til FKF. DUA tar dette videre med FKF. Det bør utarbeider regler 

for kostnader ved LDA-samlinger. 

 Lørdag ble sakslisten gjennomgått og det ble foretatt avstemming. Det var gode diskusjoner og en 

god tone.  

Saksliste: 

Sak 1: Prøveordning for Apportprøver for sesongene 2022 og 2023 

Sak 2 : Endring i poengskala for apportprøver 

Sak 3: Endring i bedømmelse av søkapport på apportprøver (kun i AK)  

Sak 4: Endring i antall hunder som kan gå samme spor (kun i AK)  

Sak 5: Endring i beskrivelse av hvordan sporapport skal gjennomføres (gjelder kun AK):  

Sak 6: Fullstendig gjennomgang av regelverk for fuglehundprøver 

Sak 7: Deltakelse for apportdommere på lokale dommersamlinger for feltdommere 

Arbeidsoppgaver til lokal dommersamling 

 

DUA har en stemme og hver LDA har en stemme hver. Totalt 6 stemmeberettigede. Ved 

stemmelikhet er det DUA’s stemme som er avgjørende.   



 

SAK 1 – Prøveordning for Apportprøver for sesongene 2022 og 2023 

Forslag fra DUA: 

Sesongen 2022: 

I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket fugl som en prøveordning for sesongen 2022. 

Tørket fugl kan ha fjernede brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en 

gjenkjennelig form, og om de er tørket i nett, skal dette fjernes under øvelsene. 

Som før er alle lovlige jaktbare fuglearter tillatt som apportobjekter i alle øvelser. Fuglene skal i 

utgangspunktet være hele, men en kroppsdel (f.eks. ett ben eller hode) som naturlig kan falle av i et 

hagleskudd kan tillates. Dommer skal godkjenne apportobjektene. 

Sesongen 2023: 

Alle lovlige jaktbare fuglearter er tillatt som apportobjekter i alle øvelser. Fuglene skal i 

utgangspunktet være hele, men en kroppsdel (f.eks. ett ben eller hode) som naturlig kan falle av i et 

hagleskudd kan tillates. Videre skal fuglene være tørket. Kun slepefugl på sporøvelsen kan være fersk 

eller opptint, og med eller uten brystfileter. Tørket fugl kan ha fjernede brystfileter, som om ønskelig 

kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form, og om de er tørket i nett, 

skal dette fjernes under øvelsene. Dommer skal godkjenne apportobjektene.   

Det kom flere endringsforslag fra LDA og dommerkonferansen ble enige om et samlet 
endringsforslag:   

I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl som en prøveordning for sesongen 

2022. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha 

en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare 

fuglearter. Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten hvor det 

tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy.  

Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at 

det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden. 

Det er en forutsetning at det gis dispensasjon fra jaktprøvereglene før prøveordningen iverksettes. 

Etter sesongen 2022 er det ønskelig at DUA/LDA foretar en evaluering før det besluttes hva som skal 

benyttes som apportobjekt i 2023 og hva som skal foreslås som regelendring fra 01.01.2024 

Prøveordningen er begrunnet med at det er ønskelig å redusere bruken av fugler. Tørket fugl holder 

lenge og man kan gjenbruke resten av fuglen etter at bryststykkene er tatt ut og brukt til mat.  

Som før er alle lovlige jaktbare fuglearter tillatt som apportobjekter i alle øvelser. Fuglene skal i 

utgangspunktet være hele, men en kroppsdel (f.eks. ett ben eller hode) som naturlig kan falle av i et 

hagleskudd kan tillates. Dommer skal godkjenne apportobjektene. 

Vedtak: 

DUA trekker sitt forslag og endringsforslaget vedtas enstemmig.   



Sak 3 ble behandler før sak 2.  

SAK 2: Endring i poengskala for apportprøver 

Forslag fra DUA: 

4.2.3 

Ved prøve i apportgrenene utdeles 1., 2. eller 3. premie apport. For hver disiplin gis skriftlig kritikk og 

karakter etter skala fra 0-10 med 10 som beste resultat. Hund som ikke har oppnådd minst 4 i hver 

øvelse, kan ikke premieres. 

For å få 1. pr. apport kreves minst 9 poeng i hver disiplin. 

For å få 2. pr. apport kreves minst 7 poeng i hver disiplin. 

For å få 3. pr. apport kreves minst 4 poeng i hver disiplin. 

Premie kun fra apportprøve meritterer ikke til start i VK, på utstilling eller jaktprøve. 

 

Forslag fra LDA Sør-Vest: 

For å få 1AK må en ha minst 27 poeng og ikke dårligere enn 8 i hver øvelse, for å få 2AK må en ha 
minst 21 poeng og ikke dårligere enn 6 i hver øvelse og for å få 3AK må en ha minst 12 poeng og ikke 
dårligere enn 4 i hver øvelse. 

 

Vedtak: 

Forslag falt med 4 stemmer mot og 2 stemmer for.  

Det er et ønske fra dommerkonferansen at man heller ser på bruken av trekktabell ifht innstramming 

av premiegrad.   



 

SAK 3: Endring i bedømmelse av søksapport på apportprøver (kun i AK) 

 Forslag fra DUA:  

Poengtrekk under søkapport i AK deles ikke lenger på to. Alle poengtrekk under øvelsen er gjeldende. 

Endringsforslag fra dommerkonferansen: 

Ny praktiseringsregel i søkapport AK. Ved lik poengsetting av 2 fugler er det den ene fuglen som er 

gjeldende for poeng, ved ulik poengsetting av to fugler er det den med laveste poeng som er 

tellende. Helhetsinntrykket er avgjørende for premiegraden. Endringen innføres fra sesongen 2022. 

Vedtak: 

DUA trekker sitt forslag og endringsforslaget vedtas enstemmig.  

 

 

  



 

SAK 4: Endring i antall hunder som kan gå samme spor (kun i AK) 

Forslag fra DUA: 

"På hver sporøvelse er det lov å starte inntil to hunder, men dette er et frivillig valg som er opp til 

arrangør og deltaker". 

Endringsforslag fra dommerkonferansen: 

Det bør i utgangspunktet trekkes nytt spor for hver hund, men arrangør/dommer kan unntaksvis 

beslutte at det er tillatt å starte inntil to hunder på samme spor.  

Vedtak: 

Endringsforslaget ble vedtatt med 5 stemmer for og 1 imot.   



 

SAK 5: Endring i beskrivelse av hvordan sporapport skal gjennomføres (gjelder 

kun AK). 

Forslag fra DUA: 
 ”Hundens evne til å spore opp og apportere såret fugl skal prøves. Sporet legges i bukter med slakke 
vinkler. Det bør gå dels gjennom åpen mark og dels gjennom vegetasjonsrikt terreng, og på 
betryggende avstand fra tidligere lagte spor. Fører får anvist standplass. Ved sporets slutt legges 
viltet, eventuelt et annet lovlig vilt enn det som er slept. 
Sportrekker med trekkfugl må plassere seg i forhold til vind og terreng ved sporende i forhold til 
hvordan viltet plasseres. Føreren får anvist fallet og sporretning ("skuddsted" og "fluktretning"). 
Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk. retningsforandringer. På kommando 
skal hunden selvstendig finne sporet, som kan markeres om ikke naturlige punkter i terrenget 
benyttes, og begynne ca. 20 meter fra startstedet. Første spormarkering skal være synlig standplass, 
og skal stå ca. 50 meter fra fallet. Sportrekker kan ved behov, markere retningsforandringene i sporet 
om topografi og vegetasjon tilsier at det da vil være lettere å beskrive hundens sporarbeide. Føreren 
skal oppholde seg på standplass så lenge hunden er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden 
uten spesiell kommando gripe det og raskt vende tilbake til standplass hvor det avleveres til føreren. 
Hunden kan dirigeres fram til første merke, og fra samme merket og inn under retur. Tekniske 
hjelpemidler som sporsele er ikke tillat. 
 
Det bør i utgangspunktet trekkes nytt spor for hver hund, men arrangør/dommer kan unntaksvis 

beslutte at det er tillatt å starte inntil to hunder på samme spor.  

 

Vedtak: 

Forslaget til DUA, med tilføying av noen endringer ble enstemmig vedtatt.   



 

SAK 6: Fullstendig gjennomgang av regelverk for fuglehund prøver 

Innstilling fra DUA: Dommerutvalg apport støtter ikke forslaget. Dommerkonferansene for 
apportdommere kan ikke vedta en fullstendig gjennomgang av regelverket for fuglehund prøver, en 
slik henvendelse må rettes direkte til FKF. Når det gjelder siste del, apport som står under 
skogsfuglprøver, støtter DUA innspillet og har allerede sendt en henvendelse til FKF om å skille ut 
teksten om apport i et eget kapittel. 
 

Vedtak: 

Forslaget faller. Innstillingen til DUA ble enstemmig vedtatt.  

Dommerkonferansen ønsker at DUA sender en forespørsel til SU om gjennomgang av 

fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvegrener. Ørjan Alm tar ansvar for å samle forslag til 

endringer fra LDA.  

 

SAK 7: Deltakelse for apportdommere på lokale dommersamlinger for 

feltdommere 

Innstilling fra DUA: Også dette går ut over Dommerkonferansens mandat. Vi kan ikke vedta at vi selv 
skal være til stede på Dommerkonferansen for feltdommere. DUA ser heller ikke behovet siden det 
er apportdommere og prøveansvarliges plikt å holde seg oppdatert i forhold til regelverket til enhver 
tid. Mange apportdommere er også feltdommere og er til stede på begge konferanser. DUA regner 
også med at det vil være åpning for apportdommere å være til stede som observatører om det er et 
stort behov for dette. DUA støtter ikke forslaget. 
 

Vedtak: 

Forslaget forfaller. Innstillingen til DUA ble enstemmig vedtatt.  

  



 

Arbeidsoppgaver til lokal dommersamling.  

Oppgave 1 (vann). 

Pluto er rolig i skudd og kast, går villig i vannet, fører stresser situasjonen med apportordre. Pluto 

svømmer godt rett på fugl, tar godt grep, rask retur og kontrollert avlevering.  

Hva blir poengsum? 9 eller 10 

Kommentar: Det er en feiloppfatning at det ikke er lov å gi apportordre flere ganger. Men dersom 

det oppfattes som støyende/skjemmende kan det trekkes.  

 

Oppgave 2 (spor). 

Pluto finner ikke sporet, går direkte ut i bredsøk etter første merke. Fører diriger høylytt, Pluto 

fortsetter sitt bredsøk. Pluto returnerer til fører med fugl avleverer kontrollert. 

Hvordan bedømmes dette? 4  

Oppgave 3 (søkapport). 

a) Hund påviser vilt 1, forlater dette går direkte til vilt 2 som apporteres korrekt. Vilt 1 

apporteres deretter korrekt. Hvordan dømmes dette??? 

b) Pluto apporterer rype 1, på tur inn til fører er Pluto innom rype 2, der det byttes fugl. Rask 

retur kontrollert avlevering, rype 1 hentes og avleveres.  

c) Hund påviser vilt 1, forlater det og legger seg ut i søk.  

Hvordan dømmer vi dette? 

A) Her må dommers skjønn være med å avgjøre, men er man helt sikker på at en hund har 

påvist fugl og forlatt det i AK skal den avsluttes. 

B) 1-2 trekk 

C) Avsluttes.  

Oppgave 4 (nytt påsett) 

Hva må til av kvaliteter for at hunden skal få nytt påsett? 

Må vise kvaliteter som er premieringsverdig.  

Oppgave 5 (vann). 

Prix er rolig i skudd og kast, går ikke direkte i vannet foran fører, men løper 10 m langs land til en 

brygge/holme. Går så villig vannet, henter fugl med godt grep, rask retur og kontrollert avlevering. 

Hvordan vurderes øvelsen? 

10 – så lenge det er like effektivt å gå ut via holmen/brygga. 

 

Oppgave 6 (dirigering). 

Hva er støyende dirigering når gis det poengtrekk?  



0-1 poeng trekk. 

 

Spørsmål 7 (apportbevisprøve). 

Hvordan dømmes dette på en apportbevisprøve? 

Apportbevisprøve dømmes både av apportdommere og feltdommere.  

Er det klare nok kjøreregler for denne dømmingen? 

Dommerkonferansen ser ikke behov for en revidering av regelverket.  

 

DUA v/Walter Paulsen gikk igjennom instruks for dommerutvalget for apport i Fuglehund 

klubbenes forbund – opplæringsplan for nye dommere. 

Det er gjort endring på apportprøveskjemaet. Endring av beskrivelse av egenskapsbedømmelse spor.   


