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Dispensasjonssøknad – Regler for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF 

Som vi alle er kjent med har koronaviruset satt begrensinger for hvorledes vi skal opptre i det 

offentlige rom i uoverskuelig framtid. Hva det innebærer på kort og lang sikt er i det uvisse. 

NKK følger/innfører alle råd fra FHI og NHKF gir sin fulle tilslutning.. 

 

NHKF ser at dette vil by på noen utfordringer når det gjelder våre aktiviteter og vi må nå innse at alle 

hundeutstillinger våren 2020 vil bli/er avlyst. Forhåpentligvis kan vi ta opp noen aktiviteter utover 

høsten 2020 og det er vårt håp at jaktprøver vil kunne være en del av dette. 

 

Utfordring med henvisning til §4 i vårt jaktprøvereglement: 

«4. REGLER FOR JAKTPRØVEGREN  

Følgende gjelder for jaktprøver for drivende hunder tilsluttet NHKF:  

Krav for deltakelse:  

• være fylt 15 måneder, senest på prøvedagen.  

• være premiert på utstilling, dvs. minimum sufficient.  

• ikke på prøve (inkl. RR-prøve) i samme sesong blitt tildelt:  

1) G for bufe jag  

2) G to ganger for andre feil  

3) T to ganger  

Prøvehunden skal føres av én person (føreren). Eventuelle andre medfølgende personer skal betraktes 

som tilskuere og kan ikke delta i føringen av hunden, f.eks. ved oppsøking/peiling, innkalling/kobling, 

osv. Prøvedeltaker må godta at hans hund eventuelt blir tildelt elev/aspirant» 

 

Ifølge reglementet vil det ikke være anledning til å føre hund på jaktprøve med mindre hunden er 

premiert på utstilling med minimum sufficient som premiegrad. 

 

NHKF ser med bekymring på at deler av ett helt års valpeproduksjon fra 2019 med denne regelen vil 

bli ekskludert fra å delta på jaktprøver for sesongen 2020/2021. Resultatet vil være negativt da vi 

ikke får dokumentert bruksegenskapene til en ung generasjon jakthunder.  

NHKF anser det som særs viktig at hunder som viser gode egenskaper tidlig skal få dette 

dokumentert gjennom jaktprøver slik at vi kan bygge videre på dette i vårt avlsarbeid. 

 



NHKF vil med dette søke NKKs Jakthundkomite om dispensasjon fra §4 i vårt jaktprøvereglement slik 

at det for sesongen 2020/2021 vil være mulig å melde hund til jaktprøve uten at kravet til oppnådd 

premiegrad på utstilling er oppnådd. 

Hunder som stiller på jaktprøve uten å oppfylle kravet til oppnådd premiering på utstilling skal ikke få 

stambokført noen tittel før hunden er stilt på et senere tidspunkt. 

 

Slik vi ser det er dette en smidig ordning og vi mister ikke en hel jaktprøvesesong for disse hundene. 

 

Dette er en sak som har stort fokus i vårt miljø og vi henstiller NJK til å behandle denne 

dispensasjonssøknaden allerede i NJK møte den 31.mars 2020. Neste møte i NJK er berammet til 23. 

juni og det opplever vi til å være for sent med tanke på å skape ro i rekkene. 

 

Imøteser deres positive tilbakemelding! 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 
Mette Køhler Bjørkkjær, sekretær 

 


