
Til alle Harehundklubbene og avlsråd 
 
 
         Drammen, 31.01.2023 
 
Høringsutkast nr. 1 til nytt jaktprøvereglement. Gyldighet fom 1. sept 2024 
 
Vedlagt følger første utkast til revidert jaktprøvereglement, med gyldighet fom 1. september 2024. 
Frem til nå har komiteen arbeidet seg gjennom alle innspill som kom til fristen 1. mai 2022. Klubbene 
fikk forespørsel om mulighet til å gjennomføre DM for småhunder. Flertallet ga tilbakemelding på at 
det skal være mulig å gjennomføre. Det er satt opp et forslag til gjennomføring av DM for 
småhunder. I tillegg har komiteen vært lydhør for andre innspill og gjennom mange diskusjoner 
kommet frem til dette «første-utkastet».  
 
Noen foreslåtte endringer vil føre til endringer i protokoller og i Dogweb-arra. Det betyr at disse 
endringene har et forbehold om at systemene kan endres ihht forslagene. 
 
Endringer i regelverket starter ved kapittel 4. Alle endringer er merket med gult. Dersom noe er 
strøket fra regelverket er dette merket med gult og overstrøket. Er det gjort endring er kun ny tekst 
med. Innholdsfortegnelse og Stikkordsregister er ikke oppdatert.  
Til slutt i dette dokumentet finner dere en tabell som viser alle endringer av innhold med henvisning 
til kapittel/avsnitt. (Språkvask er ikke med i tabellen). Samme endring kan være på flere steder, men 
er kun henvist en gang.  
 
I denne høringsrunden ønsker komiteen ‘kun’ tilbakemelding / innspill på de foreslåtte endringene.   
Det er ikke satt opp noen formkrav til tilbakemeldingene, men det er ønskelig at det refereres til 
kapittel/avsnitt. 
 
Høringsfrist er 5. mars 2023 
 
 
 
 
 
Besvares på mail til Mette Køhler Bjørkkjær mette.k.bjorkkjar@kebas.no 
 
 
For revisjonskomiteen 
Sverre Hennum 
  

mailto:mette.k.bjorkkjar@kebas.no


Henvisning Endring (nøkkelord)  

4. - Yngste alder 12 mnd. 
- Trenger ikke utstillingspremie under 24 mnd 
- Småhund over 41 cm kan ikke prøves på rådyr og hjort. Skal tildeles G 
- Bruk av sokker ikke tillatt 
- Enklere å avlyse/avslutte prøve ved vær og temperatur 

 

5.2 For å delta på SP, må en hund ha oppnådd minst 1x1.ÅP  

5.3 - Mulighet til å kunne stambokføre Revepremie på Eliteprøve 
- Åpen EP 

 

5.5 RR prøve kan ikke inngå i vanlig jaktprøve   

6.3 Temperatur og snødybde skal føres i protokoll  

6.4 Begrenset stålos på Hjort til inntil 20 minutter  

7.2 Elev og aspirant kan også konstatere losdyr   

7.3 Lospoeng registrert vha peil 

Antall losminutter LUH og losminutter registrert på peilen, kan ikke 
overstige antall losminutter hørt los 

 

7.4 G kan kun tildeles i skogen og prøven skal avsluttes uten unntak. 
Dommermøtet kan ikke tildele G med mindre det er gjort formelle feil 

 

7.5 Egenskapspoeng skal ikke lenger vektes, men det skal gis poeng utfra skale 
hhv 1-5, 1-10 og 1-15. Gjennomsnittsprestasjon er hhv 3, 5 eller 8 

 

7.5 (2) - Samarbeid flyttes til Lydighet 
- Konkretisering av et godt søk 

 

7.5 (5a) - Dersom antall tap overstiger 4, kan hunden maks tildeles 6 poeng  

7.5 (5b) - Arbeid i Tap reduseres fra vekttall 2 (maks 10 poeng) til skala 1-5 
- Dersom tapstid overstiger lostid kan hunden maks tildeles 3 poeng 

 

7.5 (6a) - Nyansering økes fra vekttall 1 (maks 5 poeng) til skala 1-10 
- Konkret poengsetting ved observasjon min 2 ganger for 9/10 poeng 
- Har en hund samme målbruk uansett avstand skal den tildeles maks 4 
poeng, og årsak skal angis i tilleggsopplysninger 

 

7.5 (6b) - For å oppnå 10 poeng skal hunden være to/flertonig  

7.6 (8) - Lagt til samarbeid til Lydighet 
- Tildeles en hund 2 poeng eller lavere skal årsaken føres i 
tilleggsopplysninger 

 

10. - Los kan konstateres vha peil. Antall losminutter LUH og losminutter 
registrert på peilen, kan ikke overstige antall losminutter hørt los 
- Peil kan benyttes for å bedømme arbeid i søk, fot, los og tap 
- Hundefører skal vise peiler ved forespørsel fra dommer 
- På RR-prøve skal peil overleveres til dommer 
- Bruk av peil er ikke en erstatning for faktiske observasjoner 

 

11.1 - DM støver reduserer antall pliktige deltakere fra 25 til 20 pr distrikt 
- DM småhund innføres som SP under samme prinsipp som støver, men 
antall pliktige deltakere er 10 pr distrikt 
- All klubber i et distrikt forplikter seg å stille med dommere 
- Hovedmedlemskap skal være tegnet før 1.januar i prøveåret 

 

11.2 - Støver NM innfører tilleggspoeng som regnes ut fra antall losminutter i 
tilleggslos. (maks 12 poeng) 
- Småhund NM justerer poengtabellen  

 

 


