
VEILEDNING I BRUK AV NYTT KRITIKKSKJEMA FOR FERSK- OG 
BLODSPORPRØVER, SAMT FASTSETTELSE AV POENG – 
PREMIEGRAD

Det henvises til regler for ovennevnte prøver, rev. pr 1996, siste utgave gjeldende fra 1 januar 2006, 
pkt 4, GJENNOMFØRING AV BLODSPORPRØVE  og pkt 5, GJENNOMFØRING AV 
FERSKSPORPRØVE.

1. FORUTSETNING
Det forutsettes at brukeren kjenner reglene i sin helhet, med brukeren menes her alle som på 
en eller annen måte er involvert i en av prøvetypene.  Alle får betegnelsen «dommeren» i 
nedenstående tekst.  Aspiranter og elever fyller ut skjemaet som dommer men skriver (asp) 
eller (elev) bak egen navnoppføring.

2. PRØVEDATA
Alle rubrikker skal fylles ut etter/kontrolleres med hundens papirer, se også pkt 1.2. 
Deltakelse, i prøvereglene ad. vaksinasjon osv.  Hvis fersksporprøve, kryss av den dyreart 
det skal spores på.

3. GJENNOMFØRINGEN
Kritikkskjemaet medbringes normalt ikke under selve prøven, men fylles ut i ettertid. 
Dommeren må gjøre alle de notater han trenger for vurdering av alle 6 momenter.  Avbrytes 
prøves pga diskvalifiserende feil bedømmes det likevel i de momenter hunde har vært 
igjennom og årsak til avbrytelsen forklares under dommerens kommentar.

4. UTFYLLINGEN AV RUBRIKKER
Kryss av for JA eller NEI for kontakt vilt/tamdyr.  For fersksporprøve gjelder det annet vilt 
enn det en sporer på.  Den grad hunden viser/ikke viser interesse, tas med i vurderingen av 
moment: Konsentrasjon og vilje.

5. BEDØMMELSE
Det er her 6 momenter som bedømmes.  I og med at dette er ett fellesskjema samholdes 
momentbedømmelsen med den rubrikk momentet tilsvarer.  MERK.  For å gi min 7 p i 
ferskspor og 2 pr i blodspor skal ingen moment krysses av i rubrikk dårligere enn: 
Godt/Godkjent. Diskvalifiserende feil avkrysses som: Ikke godkjent (se over pkt 3).

6. VEILEDNING I FASTSETTELSE AV POENG/PREMIEGRAD
Blodspor: 
1 pr m/HP: alle kryss i Utmerket.  
1 pr:  inntil 2 kryss i Godt/Godkjent, resterende bedre.  
2 pr: 3 eller flere kryss i Godt/Godkjent og evt. resterende bedre – ingen avkryssing 
dårligere enn Godt/Godkjent.
3 pr: 1 eller flere kryss i Brukbart og evt. bedre og ingen kryss i: Ikke godkjent. 
0 pr: 1 kryss eller flere i Ikke godkjent evt resterende bedre.  Momentet: Helhetsinntrykk 
skal avspeile den premiegrad som settes.  
Ferskspor:  
Se pkt 5.2  Premiering i regelhefte.  Merk.  For å gi 7 p eller bedre må ingen moment være 
avkrysset dårligere enn: Godt/Godkjent.  
Se så på hvor du har plassert hovedmengden/snittet av kryssene.  Samhold dette med 
poeng/beskrivelsen i pkt 5.2 og vurderingen av siste moment:  Helhetsinntrykket, som skal 
avspeile poengsummen.



7. DOMMERENS KOMMENTAR MM  
Det skal kommenteres årsaker til:  avbrytelse av prøve, ikke beståtte prøver og 
ureglementerte hendelser.  Videre kan dommer kommentere momenter eller hendelser som 
er av betydning for bedømmelsen/prøven.  Prøveledelse kan også be om at tider ikke noteres 
her.

VED PRØVESLUTT:   Påse at alt er utfylt og underskrevet.  Hundefører får gul kopi.


