
 

Nordisk lagkonkurransen Ljørdalen 22.09.2016   

Deltakelse. 

Klubbene melder inn 3 hunder og en reserve innen dagen før konkurransen. Slipprekkefølgen trekkes 

kvelden før konkurransen etter at lagene har plassert hundene i hver sin pulje. Fram til hundene har 

slipp kan den etter godkjenning fra dommer erstattes av reserven dersom hunden blir skadet, syk 

eller får løpetid. Det samme gjelder hvis fører blir syk eller skadet. Reserven bør være med ut i 

terrenget. 

Etter at en hund er sluppet i konkurransen er dette den eneste hund som kan samle poeng i dette 

slippet for sitt lag. Ved skade under slipp som medfører at avprøvingen må stoppes av dommerne, får 

denne hunden 0 poeng. Det er den enkelte klubbs ansvar å stille hund til rådighet under hele 

konkurransen. Finnes ingen av reservehundene tilgjengelig plikter klubben å benytte en av lages 

ordinære uttatte hunder som erstatter for skadet hund. 

Prøvemåte og bedømmelse. 

Rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning kvelden før, slik at hunder av forskjellige klubber konkurrerer 

mot hverandre. Det deles inn i 3 grupper med en hund fra hver klubb.  I hver gruppe trekkes 

startrekkefølgen. Bedømmelsen går over 2 runder a 15 min slipptid. Ny rekkefølge trekkes i 

lunchpausen. Reserven kan inngå i 2. runde.  

Apport 

Det skal utføres apport etter godkjent fuglearbeid. Dommer har med apportobjekt. (tørket rype) 

 

Ved bedømmelsen gis hver hund poeng i følgende disipliner: 

Jaktlyst: 0 - 10 poeng 

Reviering: 0 - 10 poeng 

Viltfinnerevne: -10 - 10 poeng (Her kan det gis minuspoeng) 

Fuglebehandling: - 2 - 10 poeng (Her kan det gis minuspoeng) 

Diskvalifiserende regelbrudd: -5 - 0 poeng 

Poengskalaen er: 

10 = Særdeles fremragende 8 - 9 = Fremragende 6 - 7 = Meget godt 4 - 5 = Godt 1 - 3 = Svakt 0 - 10 = 

Dårlig 

Vedrørende de egenskaper som skal bedømmes. 



Jaktlyst: Intensitet, kontinuitet, konsentrasjon, utholdenhet samt stil og fart bedømmes. Hundene 

tildeles fra 0 til 10 poeng etter følgende skala: 10 Særdeles fremragende, 8 - 9 Fremragende, 6 - 7 

Meget godt, 4 – 5 Godt, 2– 3 Svakt 0 – 1 Dårlig 

Reviering: Hundens bruk av vind og terreng, planmessighet, fremdrift samt hundens søksformat 

bedømmes. Hundene tildeles fra 0 til 10 poeng etter samme skala som under jaktlyst 

Viltfinnerevne: Hundens evne til å ta vare på sine sjanser og effektivt å bringe fugl for skudd. Minus 

gis for misbruk av sjanser og når hunden ødelegger en jaktbar situasjon. Hundene tildeles fra - 10 til 

10 poeng etter følgende skala: 

7 - 10 særdeles god viltfinner, 4 – 6 Meget god viltfinner, 1 – 3 God viltfinner, 0 Ingen påviselig reel 

sjanse på fugl  

Misbruk av sjanse på fugl. Trekkes fra 1 -3 poeng 

Misbruk av opplagt sjanse på fugl. Trekkes fra 4 – 6 poeng 

Gjentatte misbruk av sjanser på fugl. Trekkes fra 7-10 poeng 

Fuglebehandling. Herunder dømmes følgende egenskaper som hver for seg kan gi fra 0 – 2 poeng, 

maks 10 poeng totalt. 

Reising – Presisjon - Beherskelse i oppflukt og skudd – Utredning - Apport 

 Diskvalifiserende regelbrudd: Herunder belastes hunder som forringer eller ødelegger en 

jaktsituasjon, som begår regelbrudd på jaktprøvereglementet eller som viser mangler i den generelle 

lydighet. Det kan trekkes inntil 5 poeng når hunden;  

- Ikke respekterer makkers stand - reiser selvstendig - Ikke har den nødvendige beherskelse i kontakt 

med fugl - Nekter eller er motvillig til på ordre å gå fram etter å ha tatt stand - Gjentatte tomstander - 

Ikke utfører godkjent apport. 


