
JAKTPRØVE FOR STÅENDE FUGLEHUNDER 

 

 
Opplysninger om prøven: 

 

Prøven er kjørt i DogWeb-Arra (DWA) :    Ja  Nei 

 
 
Opplysninger om prøvens leder: 
 

Navn:  

Adresse:  

Post nr:   

Telefon/mobilnr:  

E-post:  
 
 
 

Husk å returnere til NKK innen 4 uker:  
 

 Oppgjørsskjema                                                                                                 
 Rapport fra NKKs representant                                                                                  
 Referat fra prøveleder  
 Partilistene/resultatlistene i original m/ underskrift av dommere  
 
 1 CACIT skjema (dersom prøven er tildelt CACIT status) 
     Aktivitetsavgift faktureres når prøvemappen er mottatt hos NKK 
 
 
 

 
Prøvemappen returneres: NKK, Postboks 52 – Holmlia, 1201 Oslo 

evt. på e-post: jakt@nkk.no  
 

 Prøvens referanse nr: 
(Benyttes i all kontakt med NKK) 

5  - 

Arrangør:  

Sted:  

Dato:  

Antall påmeldte: Antall startende: Antall premierte/bestått: 

mailto:jakt@nkk.no


FUGLEHUNDPRØVER 
 

Referat fra prøvens leder 
 

Klubbens navn: 
 

Prøvens ref. nr.: 

Prøvested: 
 

Prøvedato: 

 
Det var påmeldt  .......... hunder i UK 
   .......... hunder i AK 
   .......... hunder i VK  Tilsammen .......... hunder 
 
Herav startet .......... hunder i UK 
   .......... hunder i AK 
   .......... hunder i VK  Tilsammen .......... hunder 
 
Dommere var:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elev:        Dommere: 
 
 
 
 
 
Det bekreftes at det for samtlige tilstedeværende hunder ble framlagt gyldig 
vaksinasjonsattest. 
 
 
...................... den ........../ .......... 20                    ..............................................… 
                                                                            prøveleder  

 



RAPPORT FRA NKKs REPRESENTANT   
 

Prøvetype:  
 
 
Arrangør: 
 
 

Ref. nr.: 

Sted: 
 
 

Dato: 

 
Representantens navn: 
 
 

Tlf. dagtid: 
 

Adresse: 
 
 

Postnr: Poststed: 

 
Innstilles prøven til anerkjennelse:   Ja       Nei  
 
Innkomne protester :        Ja       Nei  
 
Evt. utfyllende kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undertegnede NKK representant kan bekrefte at arrangementet ble avviklet i henhold til 
NKKs prøveregler for ovennevnte prøve. 

 
_____________________ ___________________________________________________ 
     Dato       NKK representantens underskrift 



DOMMERRAPPORT DISIPLINÆRE FORHOLD 

 

Prøvenr Sted Arrangør På hund                    På person 

Prøveleder                       Adresse                          Telefon/E-post Rapportskriver(e)                    Adresse                      Telefon/E-post 

Vitne(r)                          Adresse                    Telefon/E-post 

 

 

Andre involverte (eks rettighetshaver) 

Beskrivelse av hendingen (korrekt beskrivelse av forløpet med fakta om hva, hvor, når og hvorledes samt tiltak. Sitater bør om 
mulig gjengis.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved behov bruk baksiden 

Underskrift rapportskriver Underskrift rapportskriver 

Underskrift prøveleder Underskrift NKK representant 



 

 
Diett- og kjøregodtgjørelse jaktprøver 

PERSONALIA 

Navn     

Adresse     

Postnr. Poststed  E-post  

  Skattekommune  

     

FORMÅL OG VARIGHET     

Formål med reisen:     

Reisens varighet Fra dato:                 kl.:                                 Til dato:                    kl.: 

Dømmer man alle dager dekkes reise T/R. Dømmer man 1 dag/deltar 1 dag dekkes reise 1 vei, NKK rep reise dekkes T/R 

     
REISEUTGIFTER     

     

Egen bil Ant. km á kr 3,50 El. bil á kr 3,50 kr 

Passasjer* Ant. km á kr 1,00  kr 

Kjøring under prøven Ant. km a kr 3,50  kr 

Tog  Fra Til  kr 

Buss  Fra Til  kr 

Fly  Fra Til  kr 

Båt Fra Til   

Bompenger    kr 

Parkering Sted   kr 

Annet    kr 

*må være annen dommer, eller noen andre som prøven skal dekke kostnader for 
 
DIETT/OVERNATTING (overnatting og diett, inkludert drikke til mat på prøvested forutsettes betalt av arrangør) 

Utlegg i flg. bilag 3-6 tim Antall a kr 150,00  kr 

Reise 6-12 timer Antall á kr 200,00  kr 

Reise over 12 timer Antall á kr 400,00  kr 

 

     

Bor utenfor hovedkvarter Antall a kr 500,00  kr 

     

 
DOMMERGODTGJØRELSE, denne er den samme uansett om du bor på eller utenfor hovedkvarter 

Dommergodtgjørelse Antall á kr 500,-  kr 

    kr 

Fradrag, eks påmeld egen hund oa, minus kroner.  kr 

 
 

Sum    kr 

     
     

Dato         /          -                   Overføres dommers bankkontonummer: 
 

     
Signatur: 

 
 
 
 
 



 
Veiledning og ansvar. 
 
Dommere 

 Dommerne skal være med på å holde prøvens kostnader så lave som mulig, og reise 
planlegges og gjennomføres deretter. Ved spesielle behov avtales dette direkte med 
arrangør. 

 I de tilfeller dommer må legge ut for kostnader forventes det at kvitteringer tas vare på og 
vedlegges RR. I utgangspunktet dekkes ikke utgifter som ikke dokumenteres. 

 Dommer skal snarest, og senest en uke etter hjemkomst oversende RR til arrangør hvis 
denne ikke blir skrevet på stedet. 

 Dømmer du en dag og stiller en dag, dekkes reiseutgifter en vei 

 Dømmer du to av to, eller to av tre, dekkes reiseutgifter begge veier 

 NKK rep dekkes begge veier 
 

Arrangørklubbene 

 Invitere dommere i god tid slik at billetter kan bestilles tidlig og rimeligst mulig. 

 Klubbene avtaler med dommer om bestilling av flybilletter, om arrangør skal bestille, eller 
dommer selv. 

 Klubbene skal betale overnattingskostnadene til dommerne. 

 Enkeltrom skal fortrinnsvis nyttes til dommere når dommer overnatter to eller flere netter 
hvis ikke annet er avtalt. 

 Forfriskninger/enkel mat etter dømming, og drikke til middager forutsettes dekket av 
arrangør.  

 Klubbene skal klargjøre og tilby drikke/sjokolade som dommere kan ta med ut i terrenget 
(ikke bokser) 

 
Dommergodtgjøring 
Dette er en ny godtgjøring som gis for hver dag en dommer dømmer. 

 Dommergodtgjøring utbetales med Kr 500/dag og føres på RR. 
 

Styret kan foreta justering av satser i samsvar med endringer i alminnelige satser.  
Nødvendige presiseringer kan gjøres av styret i FKF. 
 
Vedtatt på Fuglehundtinget 13. november 2021.   
 
 
 



Fuglehundklubbenes Forbund 
 
Skjemaet returneres til: 
Fuglehundklubbenes Forbund 
Fartvegen 270 
2324 Vang H. 
Epost: ellenbd@online.no 
 
 
OBS! VIKTIG INFORMASJON:  
I tillegg til innsending av FKF’s oppgjørsskjemaet, skal arrangørene sende inn følgende 
statistikker til FKF etter at prøveskjemaene er ferdig punchet i DogWeb Arra: 
Fuglehundprøver høyfjell/skog/lavland: PARTISTATISTIKK OG RASESTATISTIKK. 
Fuglehundprøver apport/fullkombinert: RASESTATISTIKK. 
 
UNNLATELSE MED Å SENDE INN DISSE OPPLYSNINGER TIL FKF SAMT BETALING AV 
AVGIFTEN TIL FKF’S DOMMERUTDANNINGSFOND, KAN MEDFØRE AT NESTE ÅRS SØKNAD 
OM PRØVE IKKE BLIR INNVILGET. 
 
Manglende eller forsinket innrapportering etter jaktprøver (innbetaling til dommerfond, 
oppgjørsskjema og rase- og partistatistikker) medfører: 
 

- 1.gangs purring:         kr 500,-          i administrasjonsgebyr 
- 2.gangs purring:         kr 1000,-        i administrasjonsgebyr 
- 3.gangs purring:         Klubben mister muligheten for tildeling av CACIT neste år. 

 
Styret i FKF gis myndighet til årlig å vurdere beløpets størrelse. 
Vedtatt på Fuglehundtinget 14.6.2014. 
 
OPPGJØR AVGIFT TIL FKFs DOMMERUTDANNINGSFOND 
 
Prøvens ref.nr. ………………………….. Arr.dato: …………………………….. 
 
Prøvested: ………………………………………………………………………………….. 
 
Arrangørklubb: ……………………………………………………………………………. 
 
Kort beskrivelse av vær og føreforhold: ………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Totalt antall starter UK, AK, VK, VK semifinale og VK finale: …………… x kr. 7,50 = 
samlet avgift …..kr. ……………… 
 
 
Avgiften skal innbetales uoppfordret til FKFs bankkonto nr. 1594.12.71828  
innen 4 uker etter avholdt prøve. 
 
NB! Merk innbetalingen med prøvens ref.nr. 
 
Avlysning må snarest meldes skriftlig til NKK og FKF. 

mailto:ellenbd@online.no


Til arrangøren! 
 
Ifølge prøvereglene skal et eksemplar av kritikkskjemaene og et 
eksemplar av resultatlistene sendes til de respektive rasers 
raseklubb/forbund.  
(adresser ligger på www.fuglehundklubbenesforbund.no) 

 
Bakgrunnen for vår påminnelse er at vi får henvendelser  
fra raseklubber/forbund som ikke har mottatt 
kritikkskjema/resultatliste over ”sine raser”. 
 
Bruk blokkbokstaver ved utfylling av prøvepapirene og merk 
de med prøvens referanse nr, arrangør, sted og dato. 
 
Registrering av prøveresultater: 
Arrangører av prøver for elg- fugl- drev (dachs)- hare- halsende 
fuglehund- brukshundprøver og mentaltest, skal bruke DogWeb–
Arra prøve programmet. 
Alle andre prøvekategorier, skal punches i resultatregistrering.  
Alle klubber er tildelt en KlubbID og et passord og disse må 
benyttes for å logge inn på klubbadministrasjonen. 
 
For å finne veiledning om hvordan du registrerer resultatene, gå 
inn på www.nkk.no 
• Elektroniske tjenester 
• For arrangører 
• Informasjon til prøvearrangør.  

Der finner man veiledninger for DogWeb- Arra og 
resultatregistrering. 

 
For å registrere resultater så går du inn på www.nkk.no 
• Elektroniske tjenester 
• Klubbadministrasjon – inn på linken Klubbadministrasjon 

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no/
https://www.nkk.no/nkk/public/getAttachment?ATTACHMENT_ID=7261&TYPE=ARTICLE&ID=1088427305925
http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/


• Logg deg på med klubb ID og passord. 
• Gå inn på vedlikehold av prøver.  
• Link til resultat registrering finner du til høyre på raden der 

hvor prøveinfo ligger. 
 
Resultat registreringen er et generelt system for registrering av 
prøveresultater hvor du kan registrere, premiegrad, tilleggspremier 
som CERT, HP, CACIT, du kan registrere en premiefritekst som 
Beste hund osv, plassering på prøven/klassen og evt. inntil 3 
poengfelt og en totalsum. 
 
 
Etter arrangementet:  
Etter arrangementet skal klubben registrere resultater innen 4 uker 
etter avholdt prøve.  Arrangører som ikke registrer resultatene, vil 
bli fakturert med kr 10 pr startende hund + fakturagebyr  
(jf. Avtalen om bruk av DogWeb-Arra for prøver) 

 
På forhånd takk og med ønske om en sportslig prøvesesong! 

 
Vennlig hilsen  

Norsk Kennel Klub 
Aktivitetsavdelingen 


