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1.

2.

3.

Vannprøver i regi av NNK
Styret
Oktober 2007
08.04.2015

Søknadsfrister
1.1
15.august året før vannprøve ønskes avholdt, skal søknad om vannprøve
være styret i NNK i hende.
1.2

31. oktober er siste frist for å sende søknadene til NKK for prøver som skal
avholdes året etter.

1.3

Ved bruk av utenlandske dommere, skal dommerliste være sendt NKK senest 4
uker før prøven. Dommerliste må ikke sendes for norske dommere.

1.4

Senest 4 uker etter prøven skal alle resultater føres i Dogweb Arra og papirer
være sendt NKK og deltagende klubber. Aktivitetsavgiften blir fakturert av
NKK i etterkant.

Nødvendige papirer
2.1
Når NKK har mottatt søknadene og godkjent disse, vil det bli sendt et skjema
som innholder prøvenummer m.m. til den som står som kontaktperson for
prøven. Kritikkskjema må bestilles i forkant fra NNK ved Bruksråd Vann
(BRV) eller NKK. Alle øvrige papirer lastes ned fra NKKs nettsider under
”Info fra Jakt-/bruks - Prøvepapirer for utskrift”.
2.2

Den enkelte arrangør er ansvarlig for å sende de utfylte papirene,
dommerprotokollene og resultatlister til NKK innen angitt frist. Arrangøren er
også ansvarlig for å sørge for at aktivitetsavgift til NKK blir betalt i rett tid.
Når NNK er arrangør sendes den rosa kopien av dommerprotokollen og kopi
av resultatlisten til NNK ved BRV for arkivering.

2.3

NNK styrets instruks av 23.01.2015 gjelder inntil videre og betyr etter
dagens søknadsrutiner i praksis at all relevant dokumentasjon i
forbindelse med alle Vannprøver For Newfoundlandshund må være styret
i NNK i hende senest fem (5) dager etter avholdte prøver.

Egnet prøvested
3.1
Stedet bør være noenlunde lett tilgjengelig av hensyn til at deltakerne har med
seg mye utstyr. Det bør være lett og kort vei til strandområde. Det er å
foretrekke stein/sandbunn i vannet, slik at det blir greit å gå ut i vannet for både
hund og deltakere. Samtidig bør hundene raskt kunne begynne å svømme. Det
vil si at langgrunne strender må unngås.
3.2

Det skal alltid søkes grunneier og eventuelt politi om lov til å benytte stranda.
Tillatelse bør foreligge skriftlig og medbringes under prøven. Dersom det
benyttes en offentlig badestrand, bør en informere grunneier om at det er

nødvendig å stenge av den delen av stranda som er tenkt brukt. Prøveområde
skal alltid avmerkes og evt. stenges av, slik at publikum lett kan gå utenom
området. Stedet skal alltid ryddes for eventuelt hundelort og søppel etter
prøven. Det skal være tilfredsstillende sanitærforhold på stedet.
4.

Avtale med dommer, prøveleder og funksjonærer
4.1
Arrangøren bør være tidlig ute med å forespørre dommer og prøveleder til
vannprøven. Avtalen skal gjøres skriftlig. Det bør settes opp en kontrakt i 2
eksemplar der dommer/prøveleder beholder den ene og arrangøren den andre.
4.2

Øvrige funksjonærer (skriver, roer og figurant) bør forespørres i god tid før
prøven. De bør også få en skriftlig bekreftelse. Det er fullt mulig å benytte
personer som selv deltar i en annen klasse som funksjonærer under prøven.
Man bør imidlertid unngå at ”mor” er figurant /roer når ”far” konkurrerer eller
omvendt.

5.

NKKs representant
NKK oppnevner en egen representant for prøven. Arrangøren anbefales å komme med
forslag til hvem som skal være NKKs representant. Vedkommende må være medlem
av NNK eller annen klubb tilsluttet NKK og kjenne reglene for vannprøver.
Vedkommende må ha fått en forespørsel først. NKKs representant kan også fungere
som skriver på prøven.

6.

Påmelding
Påmeldings-/ betalingsfrist settes av arrangøren. Det vanlige er 3 – 4 uker før prøven.
Påmeldingen er økonomisk bindende på samme måte som ved utstillinger. Er det få
påmeldte bør arrangøren åpne for etteranmelding så langt det lar seg gjøre. Alle
deltagende hunder skal ha godkjent SoR-prøve.

7.

Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgiften fastsettes av styret og skal være den samme gjennom et
kalenderår.

8.

Informasjon
Informasjon (PM) sendes dommer, prøveleder, øvrige funksjonærer og deltakere ca en
uke før prøven – på samme måte som for utstilling.

9.

Dommerprotokoller, rosetter og premiekort
Dommerprotokoller, rosetter og premiekort kan bestilles hos BRV.

10.

Premiesystem
10.1 Rosetter deles ut til de tre beste i hver klasse
10.2

Premiekort deles ut etter følgende system til newfoundlandshund:
CERT
80 poeng
Opprykk Vp
60 poeng
Godkjent Vp
30 poeng
SOR
20 poeng

11.

Honorar for dommer, prøveleder og funksjonærer
Honorar til dommer og prøveleder følger de samme satser som gjelder for dommere og
ringsekretærer på utstilling. De andre funksjonærene følger klubbens satser, se
nedenfor.

12.

Reisegodtgjørelse
12.1 Dommer og for 1 prøveleder:
Billigste reisemåte til prøveplassen. Satser for km følger NKK sine satser, men
lavere satser kan avtales i forkant.
12.2

Øvrige funksjonærer:
Billigste reisemåte til prøveplassen. Satser for km etter klubbens satser.
Dersom skriver, roer eller figurant selv deltar på samme prøve samme dag,
betales ikke reisegodtgjørelse.

Utgifter i forbindelse med reise avtales og skal godkjennes av arrangør i forkant.
13.

Utstyr
Det utstyret som skal brukes er beskrevet i NKKs ”Regler for vannprøver for
Newfoundlandshund”. Dette utstyret skal ikke ha vært brukt til trening eller kurs
(gjelder ikke båt og livbøye). NKKs ”Regler for vannprøver for Newfoundlandshund”
skal alltid være tilgjengelig under prøven.

Huskeliste for arrangøren
















Dommerprotokoller og premielister
Alle prøvepapirene til NKK
Poenganviser til dommeren
Ekstra stoppeklokke e.l. til prøveleder
Bånd til å merke av prøveområdet
Bord og stol samt skrivesaker til skriveren
Evt. paraply til dommer og skriver
Evt. utstillingstelt ved regnvær (til skriver, papirer, gaver, mat etc.)
Premiekort, rosetter og merker
Penger til dommer, prøveleder og funksjonærer samt kvitteringsblokk
Førstehjelpsutstyr
Mat, kaffe, drikke og evt. noe å sitte på til dommer, prøveleder og funksjonærer
Gavepremier
Evt. gaver til dommer, prøveleder og funksjonærer
Evt. klubbartikler og lodder for salg

Honorar - Satser pr revisjonsdato
Dommer:

1 dag kr 1 200

2 dager kr 1 600

Prøveleder:

1 dag kr

400

2 dager kr

600

Skriver, roer og figurant:

1 dag kr

100

2 dager kr

200

Reisegodtgjørelse
Bruk av bil etter NKKs satser - se skjema for reiseregning fra NKK
Bruk av bil etter NNKs satser – kr 2,00 pr km. Kr 0,50 i tillegg per passasjer som skal være funksjonær på
prøven.

