
SAK 38.2022 Feil og mangler ved Championatregler for støvere 

Bakgrunn: 

Innkommet sak fra Norsk Harehundklub: 

I Championatregelverket for støver og småhunder er flg tekst tatt inn under gjeldene krav for å 
kunne bli Norsk(D)Champion, gjeldene fra 01.01.2021:  
 

Beagle, drever og støvere:  
En gang oppnådd 1.premie på jaktprøve på lovlig viltart for rasen etter regler for drivende  
hunder tilsluttet NHKF  

eller tilsvarende i et av de nordiske land.  
Med lovlig losdyr (viltart) gjelder følgende:  

• Støver: Rev og Hare  
• Drever og Beagle: Rev, Hare, Hjort og Rådyr  
 

DREVCHAMPIONAT (N J(D)CH):  
To ganger 1. premie i ÅP på losdyr hare, samt 1. premie i EP på jaktprøve for drivende  
hunder tilsluttet NHKF. Minst 1. premie i ÅP må være oppnådd på barmark. Jaktprøvene  

skal være tatt for tre forskjellige dommere. I tillegg kreves en Good på utstilling ved fylte  
15. måneder oppnådd i et av de nordiske land.  

Alternativ for utenlandsk jaktchampion:  
En 1. premie i EP. 

NORSK REVECHAMPIONAT (N J(R)CH):  
Tre ganger 1. premie, hvorav minst to på rev. Alle tellende jaktprøveresultat skal være  

oppnådd for tre forskjellige dommere. I tillegg kreves en Good på utstilling ved fylte 15  
måneder oppnådd i et av de nordiske land.  

 
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:  
Kreves minst tilsvarende 1 x 1. premie i ÅP på losdyr rev.  

Tekst merket med gult er feil og må endres til 3 X 1 ÅP losdyr REV.  
 
Tilleggs krav (utstilling, Int UCH) 

Under tilleggskrav for raser tilknyttet NHKF står denne teksten i regelboka: 

Beagle, drever og støvere:  
To CACIB samt minst en gang 1. premie på jaktprøve etter regler for drivende hunder tilsluttet NHKF 

eller tilsvarende i et av de nordiske land. Hvis jaktprøvepremieringen er oppnådd ved prøve på rev, 
hjort eller rådyr, må hunden dessuten ha oppnådd 2. premie på prøve på hare.  
 

Teksten i gult er feil, det er ingen krav til harepremiering for støver for å kunne bli int. Jakt og 
utstillings champion rev. 

 

REF. TIDLIGERE VEDTAK:  
RS 2017: Styrets innstilling om at saken behandles ihht tidligere praksis som en administrasjonssak og 
sendes på høring til alle avlsrådene ble enstemmig godkjent.  

Styret i NHKF behandlet saken på sitt styremøte 8.januar 2019 og fattet følgende vedtak: 
Tilleggskravet for N UCH for harehunder tilsluttet NHKF endres til 1.premie på jaktprøve på lovlig 
viltart.  

 
Vedtak: 



NHKF behandlet saken administrativt og videresendte saken til NKK, som lovte at endringene skulle 
komme med i oppdateringen av championatreglene gjeldende fra 1. juli 2022. 


