Kommentarer til kvalifiseringskrav høystatusløp
Jaktprøveregelverket for stående fuglehunder regulerer hvilke hunder som kan delta i de forskjellige
høystatusløpene. I jaktprøveregelverkts punkt 3.1. Klasseinndeling / Vinnerklasse står følgende:
”..FKF kan fastsette ytterligere kvalifiseringskrav til spesielle VK-arrangement.” Med bakgrunn i den
historiske sammenheng dette ble vedtatt gjelder styrets fullmakter bare vinnerklasseløp som NMarrangement.
Generelt:
Man har prioritet for deltagelse i den prøvekategori man har oppnådd nødvendig
kvalifiseringsresultat i og resultatet må være oppnådd før påmelding kan skje. Med prøvekategori
menes her høyfjellsprøver (vinter og høst), lavlandsprøver og skogfuglprøve.
Ved overtegning prioriteres hunder med siste oppnådde resultat.
Påmeldinger etter fristen utløp registreres i den rekkefølge innbetalingene registreres på arrangørens
konto.
1.NM-høyfjell
1.VK inneværende eller 2 foregående år. 1.VK NM-lag individuelt og 1. premie NM-skog alle dager
kvalifiserer også. Jaktprøveregelverket begrenser deltagelsen til 200.
2. NM-vinter
1.AK eller VK-premie inneværende eller 2 foregående år. Jaktprøveregelverket begrenser deltagelsen
til 200.
3. NM-lavland
1.AK eller VK-premie inneværende eller 2 foregående år. Jaktprøveregelverket begrenser deltagelsen
til 200. Arrangøren skal ha kvalitetsmessige gode nok terreng til minimum 7 partier samt forholde seg
til de forskrifter og retningslinjer som gjelder for oppdrett og utsetting av fugl.
4. NM-skog
1.AK eller VK-premiering inneværende eller 2 foregående år.
NM-skog kan arrangeres ved minimum 24 deltakende hunder og maksimum 72 startende hunder. Er
deltakerantallet høyere enn 36 hunder, arrangeres prøven over 3 dager. Ved overtegning går hunder
med ÆP oppnådd på skogsfuglprøve foran. Deretter foretas loddtrekning.
5. Høysttausløp unghunder
Berettigelse for deltagelse i og gjennomføring av disse er presist beskrevet i jaktprøveregelverket.
Unntaket er Arctic Cup hvor gjennomføringa avviker fra andre arrangement. Følgende gjelder:
•

Arctic Cup:
Alder for deltagelse
Hundene skal være under 24 måneder på prøvens første dag. Løpet går over 2 dager. Er
løpets første dag en lørdag (terminfestet dato). Må en eventuell kvalifiseringsdag
nødvendigvis være i forkant, altså fredag, men dette er da ikke prøvens første dag.
Fakta: Følgende forslag ble fremmet og vedtatt ved siste revisjon av jaktprøveregelverket:
Forslag 13. Fremmet av Inn-Trøndelag Fuglehundklubb.
- Det er hundens alder på prøvedagen som avgjør i hvilken klasse hunden skal stille.

Endring av pkt 3.1 Klasser
Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder som på prøvedagen er eldre enn 9 og yngre
enn 24 måneder.
Åpen klasse (AK): Klassen omfatter hunder som er 24 måneder og eldre på prøvedagen.
For deltagelse i konkurranseløp er det hundens alder på prøvens første dag som avgjør
hvilken klasse hunden deltar i.
Begrunnelse:
Det er naturlig at det er hundens alder og ikke dato for prøvens første dag som avgjør hvilken
klasse en hund skal starte i. For konkurranseløp er det fortsatt alder på konkurransens første
dag som er bestemmende.
Det framgår her at det er alder på prøvens første dag som er avgjørende (terminfestet dato).
Videre er AC et utholdenhetsløp som går over 2 dager, som normalt starter lørdag. Hunder
som fyller 2 år på lørdag er da ikke startberettiget. En eventuell kvalifisering er ikke en del av
selve utholdenhetsløpet.
•

Når skal det arrangeres kvalifisering?
Det kan gjennomføres kvalifisering forut for to dagene selve løpet går når «påmeldingen er
stor». Det er opp til arrangøren å avgjøre når påmeldingen er stor.

•

Hvor mange hunder kan starte i selve løpet?
Det ligger ingen begrensning i regelverket på hvor mange som kan starte på løpets første
dag, altså lørdag i år. Løpet går over 2 dager. Det er ingen premieringer etter dag 1, men man
tar med seg prestasjonen til dag 2 hvor det kan deles ut inntil 6 premier. Det ligger altså
ingen føringer i regelverket på at det må gå minimum 6 hunder videre fra hvert parti som det
gjør i en vinnerklasse hvor alle premierte naturlig nok skal kunne gå videre.

•

Antall hunder per parti.
«Prøven avvikles etter NKKs prøveregler..». Dette betyr at det ikke kan være flere enn 20
hunder per parti. Dette må gjelde også for dag 2, beskrevet som finalen.

•

Antall hunder videre fra hvert parti.
Hundene skal rangeres fortløpende. Det er ikke beskrevet at det skal være det samme antall
hunder videre fra hvert parti. Det kan da være opp til arrangøren å bestemme et fast antall
eller om dommerne fra de forskjellige partiene blir enige om hvilke hunder som er de best
kvalifiserte. Dommerne fra de forskjellige partiene er pålagt å være særdeles nøye med å
beskrive hver hunds prestasjon med begrunnelse. Dette danner grunnlaget for hvilke hunder
som går vider til dag to.
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