
5.7. NM SKOG. 
 

5.7.1. Arrangement. 
NM-skog arrangeres med minimum 24, maksimum 72 startende 
hunder. Med flere enn 36 startende hunder skal prøven gå over 
3 dager. 
 
5.7.2. Deltakelse. 
NM-skog er åpent for hunder som har oppnådd 1. premie AK 
eller VK premie i inneværende eller et av de to foregående år, 
samt for hunder som er premiert på NM skog de to foregående 
år. Ved overtegning prioriteres de som har oppnådd 

kvalifiseringskravet på skogsfuglprøve rangert etter dato. 
Deretter de som har oppnådd kravet i andre prøvekategorier 
også etter dato for sist oppnådd. Dommer kan ikke delta med 
hund under prøven. 
 
Kommentar: Ved overtegning innen fristens utløp vil hundene 
bli rangert slik: 
Først etter sist oppnådd ÆP, deretter etter siste oppnådde 1.AK 
skog. Dersom det er ledige plasser vil hunder kvalifisert i andre 
prøvekategorier få plass etter siste oppnådde 1.AK eller VK-
premie uavhengig av prøvegren. 
- Hunder som fyller kvalifiseringskravene og som blir påmeldt 
etter fristens utløp 

får plass etter når betaling (påmelding) er registrert. 
- Eier må sørge for at korrekt dato og sted for oppnådd 
kvalifiseringskrav sendes arrangør gjennom påmeldingen. 
Mangelfull informasjon om hunden gjør at 
arrangøren kan se bort fra påmeldingen. 
 
5.7.3. Prøvemåte og bedømmelse. 
 

Kravet til klassenivå er det samme som kvalifiseringskravet. Det 
er krav om apport etter gjeldende regler for konkurranseklasse 
(VK). 
Det skal dømmes etter NKKs regler for skogsfuglprøver 
medunntak av premiegrader. Det er egne premieringer for NM-
skog. 
 
 



5.7.4. Spesielt for kvalifiseringspartiene - premiering. 
 
1. dag. Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik: 
 

1 premie kvalifisering NM-skog + eventuelt CK ved vist rapport 
2 premie kvalifisering NM-skog + eventuelt CK (som over) 
3 premie kvalifisering NM-skog 
 

2. dag. Inntil 3 hunder fra hvert parti kan premieres slik: 

 

1 premie semifinale NM-skog + CK (som over) 

2 premie semifinale NM-skog + CK (som over) 

3 premie semifinale NM-skog 

CK kan tildeles nr 1 og 2 dersom hunden har vist rapport og de 

øvrige kvaliteter kvalifiserer for CK. 

 

5.7.5. Slipptid. 

 

Hunder som sendes videre til neste dag skal ha tilnærmet lik 

slipptid og være avprøvd i minimum 60 minutter. Fra hvert parti 

kan inntil 3 hunder sendes videre. 

 

5.7.6. Spesielt for finalepartiene. 

 

Det kan være inntil 3 finaleparti med maksimum 6 hunder i 

hvert. Det dømmes etter regler for skogsfuglprøve, men 

hundene som holder klassenivået skal rangeres og prøves i 

minst 45 minutter fordelt på to slipp. Et av slippene skal være 

på minimum 30 minutter. 

Finalepartiene samles på avtalt sted senest 6 timer etter 

opprop. Dommerne sammenligner kritikkene som skal være 

skrevet på kritikkskjemaene, inkludert tallkarakterer, og setter 

opp rangeringen. Dommerne har anledning til fortsatt prøving 

av en eller flere hunder hvis de finner det nødvendig for 

rangeringen. 



Disse slipp dømmes av to dommere etter trekning. 

Slipprekkefølgen avgjøres ved trekning. 

 

5.7.7. Premiering. 

 

Inntil 6 hunder kan premieres fra 1. til 6. premie NM-skog. 

Hunder som premieres med 1. og 2. pr. NM-skog kan tildeles 

CK hvis de har vist særdeles utmerkede egenskaper og vist 

rapport. CK i finalen kvalifiserer for NJCH på lik linje med 

Cacit / res Cacit i tillegg til poengkravet. 

Premiering i NM-skog godskrives poeng etter samme skala som 

i VK. Tittelen Norgesmester-skog og eventuell Kongepokal eller 

NKK-pokal tildeles den seirende hund. 

Kommentar: 1 VK NM skog kvalifiserer ikke til deltakelse i 

konkurranser som krever plasseringer i ordinær vinnerklasse. 


