
5. UTDANNINGSREGLER FOR ETTERSØKSDOMMER 
Autorisert ettersøksdommer kan dømme blod- og fersksporprøver (ettersøksprøve, elg, 

hjort og rådyr). 

5.1 Søknad om dommerutdanning 

Kandidat som mener seg egnet, sender skriftlig søknad vedlagt dokumentasjon på 

kvalifikasjonskrav til sin klubb eller forening, som behandler søknaden etter 

klubbens/foreningens prosedyre for opptak av kandidater for dommerutdanning. 

Klubb/forening utsteder en skriftlig anbefaling som sendes til NKK sammen med kandidatens 

søknadspapirer og dokumentasjon. 

 

Slik dokumentasjon skal være: 

 Kopi av avlagt fersksporprøve med oppnådd minst 7 poeng.  

 Kopi av avlagt blodsporprøve med oppnådd minst 2.premie.  

(Kopi av brev for godkjent ettersøkshund godtas). 

 Bekreftelse på at kandidaten har deltatt på jakt etter hjortevilt.  

 Bekreftelse på at kandidaten selvstendig har gjennomført og har god erfaring fra 

ettersøk. (Bekreftelse fra jaktleder, kommune eller den som benytter ekvipasjen godtas). 

 Bekreftelse på at kandidaten oppfyller kravene til utøvelse av jakt (kopi av gyldig 

Jegeravgiftskort). 

 

Det skal legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Kandidaten må ha god 

erfaring med det arbeid hund/fører skal gjøre, og må selv ha trent og ført hund til godkjent 

ettersøkshund. Kandidaten skal ha deltatt på jakt etter hjortevilt, og skal ha god erfaring fra 

ettersøk av skadet hjortevilt med egen godkjent hund. Kandidaten må også oppfylle kravene 

til å utøve jakt. 

5.2 Elevstatus og elevarbeider 

Kandidaten mottar et kandidat-/utdanningskort utstedt av NKK som skal følge ham/henne 

under hele utdanningen. Her skal det påføres når, hvor, for hvilke raser/grupper og ved hvilke 

prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått, med underskrift fra dommer, NKKs 

representant og prøveleder. 

 

5.3. Praktisk del 

Når godkjent elevstatus foreligger, gjennomfører kandidaten elevarbeidet. Elevutdanningen 

administreres i sin helhet av raseklubb/forbund, og kandidaten må være medlem av en slik så 

lenge en ønsker å være aktiv som dommer.  

5.4.For godkjent elevarbeid må kandidaten ha utført følgende:  

Elevarbeid ferskspordel:  

Minst 3 hunder på fersksporprøve uavhengig av rase. Derav skal minst 1 av hundene på 

fersksporprøve oppnå minst 7 poeng. Eleven skal skrive selvstendig kritikk for minst 2 hunder 

på fersksporprøve. Kritikkene skal gjennomgås med dommer umiddelbart etter prøven og 

senere sendes NKK.  



For dommerelev gjelder også regelen om at de ikke kan bedømme hund som de har ført eller 

trent regelmessig gjennom de siste 6 månedene. Eleven må gjerne for egen læring avlegge 

flere arbeider enn det som er beskrevet som minimum. 

5.5. Elevarbeid blodspordel:  

Elevarbeid kan avlegges både på terminfestede samlede og bevegelige prøver. Minst 6 hunder 

av 3 forskjellige rasegrupper på blodsporprøve. Minst 3 hunder må oppnå minst 2. premie. 

Minst ett elevarbeid skal være avlagt på samlet prøve. Eleven skal skrive selvstendig kritikk 

for minst 3 av hundene på blodsporprøve.  Kritikken skal gjennomgås med dommer 

umiddelbart etter prøven og senere sendes NKK. Arbeidene må gjøres for minst 3 forskjellige 

dommere. Det skal kun gå 1 elev pr. dommer. For dommerelev gjelder også regelen om at de 

ikke kan bedømme hund som de har ført eller trent regelmessig gjennom de siste 6 månedene, 

eller er eiet av noen i deres hushold. Eleven må gjerne for egen læring avlegge flere arbeider 

enn det som er beskrevet som minimum. 

5.6 Elev- og aspirantarbeider 

Til elev- og aspirantarbeidene skal det kun benyttes ettersøksdommere med bred erfaring fra 

ettersøk som har dømt flere prøver de 3 siste årene og deltatt i dommermøte før og etter 

prøvene. For blodspor er det en stor fordel om dommer har dømt på samla prøver og deltatt på 

dommersamlinger. For egen læring anbefales eleven/aspiranten å avlegge flere arbeider på 

terminfestede samla prøver for andre raseklubber enn egen klubb/forening. 

 

Alt elevarbeid skal være gjennomført før aspirantstatus kan innvilges.  

 

5.7 Aspirantstatus og aspirantarbeider  

For tildeling av aspirantstatus sender kandidaten klubbens/foreningens anbefaling sammen 

med kandidatkort kvittert for gjennomførte elevarbeider og de 5 skrevne kritikkene til NKK, 

som godkjenner elevarbeidene og tildeler aspirantstatus. Kandidaten får kandidatkortet sendt i 

retur.   

5.8 Teoretisk del 

Før aspirantarbeidet starter skal kandidaten gjennomføre” Teorikurs for utdanning av 

ettersøksdommere” som følger NKKs kurskompendium med samme tittel. Kursarrangør er 

NKK. Klubber og forbund tilknyttet NKK kan etter søknad til NKK godkjennes som 

kursarrangør såfremt kursene kan annonseres og være åpen for alle. Kursinstruktør skal være 

autorisert ettersøksdommer som har dømt regelmessig i minst 10 år. Kursarrangør/instruktør 

kvitterer på kandidatens utdanningskort som bevis på at kandidaten har gjennomført NKKs 

kurs.  

 

  



5.9 Praktisk del 

For godkjent aspirantarbeid må kandidaten ha utført følgende:  

Aspirantarbeid ferskspor: Det skal kun gå 1 aspirant pr. dommer. For godkjent 

aspirantarbeid må kandidaten ha gått for minst 2 hunder på fersksporprøve uavhengig av rase. 

Derav skal minst 1 av hundene på fersksporprøve oppnå minst 7 poeng. Aspiranten skal på 

selvstendig grunnlag og uten noen form for dialog med dommer levere eget kritikkskjema. 

For dommeraspirant gjelder også regelen om at de ikke kan bedømme hund som de har ført 

eller trent regelmessig gjennom de siste 6 månedene. Aspiranten må gjerne for egen læring 

avlegge flere arbeider enn det som er beskrevet som minimum. 

5.10 Aspirantarbeid blodspor 

Aspirantarbeidet kan avlegges både på terminfestede samlede og bevegelige prøver. Det skal 

kun gå 1 aspirant pr. dommer. Minst ett aspirantarbeid skal være avlagt på samlet prøve og 

arbeidene må gjøres for minst 3 forskjellige dommere. For godkjent aspirantarbeid må 

kandidaten ha gått for minst 6 hunder av 3 forskjellige rasegrupper på blodsporprøve og minst 

3 hunder må ha oppnådd minst 2. premie. Aspiranten skal på selvstendig grunnlag og uten 

noen form for dialog med dommer levere eget kritikkskjema. For dommeraspirant gjelder 

også regelen om at de ikke kan bedømme hund som de har ført eller trent regelmessig 

gjennom de siste 6 månedene, eller er eiet av noen i deres hushold 

Når et aspirantarbeid er avlagt, skal kritikkskjemaene, korrekt og fullstendig utfylt, 

umiddelbart etter prøven og før dommermøtet, leveres til prøvens leder i lukket konvolutt 

påført følgende informasjoner: 

 Dommer 

 Aspirant 

 Prøveform 

 Prøvens referansenummer 

 

Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspirant ute i marken. 

Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer ham/henne til dommer. 

Ved evt. tvil kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og forklare nærmere sin 

bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med de 

nødvendige data. 

 

5.11. Godkjenning av arbeidene og autorisasjon 

Kandidatkortet, alle aspirantarbeidene og 1 stk. passfoto sendes til NKK, som godkjenner 

arbeidene og avgjør om aspiranten autoriseres. Hvis man ikke finner å kunne innstille 

aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om aspiranten 

anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, evt. hvor lenge aspiranten anbefales å vente før nytt 

aspirantarbeid kan avlegges 

 



5.12 For autoriserte elghunddommere (løshund/bandhund) som er ferskspordommere og som 

ønsker tilleggsautorisasjon som ettersøksdommer, gjelder følgende regler: 

De må:  

 Sende skriftlig søknad vedlagt dokumentasjon på kvalifikasjonskrav til sin klubb eller 

forening som behandler søknaden etter klubbens / foreningens prosedyre for opptak av 

kandidater for dommerutdanning.  

 Klubb/forening utsteder en skriftlig anbefaling som sendes til NKK sammen med 

kandidatens søknadspapirer og dokumentasjon. 

 Ført hund til 2. premie på blodsporprøve. 

 Gjennomført gjeldende teorikurs. 

 Avlagt aspirantarbeidet iht utdanningsregler for ettersøksdommere unntatt ferskspordelen. 

Elghunddommere som ikke er autorisert for ferskspor (sporprøve for elghund), må 

gjennomføre dommerutdanning iht. utdanningsreglene for ettersøksdommere. 

. 

5.13 For utenlandske autoriserte ettersøksdommere som flytter permanent til Norge 

Før norsk autorisasjon som ettersøksdommer gis, må tidligere utdanning tilsvarende den 

norske utdanningen dokumenteres skriftlig og teorikurs for utdanning av ettersøksdommere 

må avlegges i Norge. 

 

 


