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FORMÅL: Beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et
best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett.

Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til
NKK:
Rapport fra prøvens leder.
 Rapport fra NKKs representant.
 Oppgjørsskjema
 Oppgjør for aktivitetsavgift.
 Resultatliste i 2 eksemplarer.
 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original
dersom prøven ikke er arrangert i
DogWebArra.
Et eksemplar av kritikkene og et eksemplar av
resultatlistene sendes direkte til de respektive
raseklubber.
Arrangøren skal ikke sende påmeldingsskjemaer
til NKK. Skjemaene skal oppbevares av klubben
i minst 1 år etter prøven er avholdt. Dersom
skjemaene benyttes som regnskapsbilag, må de
oppbevares av klubben slik at kravene i
regnskapsloven oppfylles.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

1. FELLESBESTEMMELSER.
(Gjelder for samtlige prøvekategorier).
1.1. ARRANGEMENT.
Generelt.
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub
(NKK), medlems klubber eller sammenslutninger
av disse.
Se også ”kommentarer” pkt.7.
Søknader.
Søknad om å avholde prøve skal sendes NKK for
godkjenning av Hovedstyret i NKK. Se liste over
søknadsfrister på siste side.
Avdelinger/grupper sender søknad om å avholde
prøve til sitt forbund/raseklubb som så
koordinerer disse og legger søknadene inn
elektronisk til NKK innen fristens utløp.
Søknaden må inneholde tid og sted for prøven,
samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist og
kontaktperson.
Klubber som ikke overholder søknadsfristen kan
ikke forventes å bli gitt dispensasjon.
Terminlisten og skriv om søknadsrutiner finnes
på www.nkk.no
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Ledelse av prøven.
Arrangøren oppnevner prøvens leder som er
prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK
oppnevner sin representant som er prøvens
høyeste myndighet hva angår fortolkning av
reglene. Prøvens leder og NKKs representant
kan ikke være samme person. NKKs
representant skal være tilstede alle prøvedager
ved ordinære/samlede prøver. NKKs
representants myndighet og plikter fremkommer
av egen instruks. Eventuelle problemer eller
tvilsspørsmål, behandles og avgjøres av den
myndighet spørsmålet sorteres under. Prøvens
leder og NKKs representant kan når som helst
gripe inn hvor de måtte anse dette nødvendig
innenfor eget myndighetsområde. På dommerens
subjektive skjønn og arbeid kan de imidlertid
ikke influere.
Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan
ikke bedømme hund i eget eie eller føre hund til
bedømmelse den dagen de fungerer.
Prøvens funksjonærer skal motta sine instrukser
fra prøvens leder, og utføre oppgaven på en
forsvarlig måte, slik at prøven kan gå etter det

Prøvedokumenter.
Senest 14 dager før prøven avholdes skal
oppgave over dommere sendes til NKK slik at
NKK kan få oppnevnt sin representant ved
prøven.
Uten denne opplysning kan NKK ikke få
oppnevnt sin representant, og prøven vil ikke
kunne anerkjennes.
Dersom det skal benyttes utenlandske dommere,
må oppgave over disse sendes til NKK 4 uker før
prøven for klarering.
Dersom det kun benyttes utenlandsk dommere
må arrangøren sende inn forslag til NKKs
representant.
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fastsatte program. Hundefører skal under prøven
følge prøveleder og dommers anvisninger.
Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal
dette meddeles dommer.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Godkjenning av prøveresultatene.
NKK avgjør om prøven kan anerkjennes.
Resultatene er registreringsberettiget når prøven
er anerkjent.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Overtegning.
Se ”kommentarer” pkt.7.

1.2. DELTAKELSE.
Hunder.
Rett til å delta har hunder som er registrert i
NKK eller register anerkjent av NKK. For alle
norskeide og utenlandsk registrerte hunder som
etter 1. september 1998 har en første ”kontakt”
med Norsk Kennel Klub (dvs. deltar på offisielt
arrangement – uansett arrangør osv.) skal
omregistrering til NKKs register foretas.
Hunder fra Nordiske land som før 1. september
1998 har vært i ”kontakt” med Norsk Kennel
Klub (dvs. deltatt på offisielt arrangement –
uansett arrangør, HD/AD fotografert eller
benyttet i avl osv.) må ikke omregistreres, men
kan det dersom eier ønsker.
Ved all omregistrering beholdes og benyttes det
opprinnelige reg.nr., men det utstedes ett NKK
registreringsbevis som også dokumenterer og
bekrefter at omregistrering er foretatt.
Ovennevnte må være utført før hunden kan delta
på terminfestet arrangement.
Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være
ID-merket for å delta på terminfestede
arrangementer (utstillinger, prøver, mentaltester
osv) i Norge. ID-merkingen må være utført før
fremmøte på arrangementet.
Iflg. Landbruks-departementets forskrift for
”Øre-og/eller halekupert hund - §4. – Forbud
mot å stille ut kupert hund.” ”Det er forbudt å
stille ut hund som har fått øre og /eller hale
kupert. Forbudet gjelder alle arrangementer som
er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer
hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for
eksteriør og/eller prestasjon”.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Avlysning av prøven.
Prøvens leder i samråd med NKKs representant
kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom
forholdene er slik at det er uforsvarlig å
gjennomføre prøven. Reaksjoner mot arrangør
ved avlysning/uregelmessigheter:
 Ved avlysning av terminfestet arrangement
gis arrangør en advarsel. Man påpeker det
ansvar og de forpliktelser som ligger i å søke
om offisielle arrangementer og at det
forventes at tilsvarende ikke skjer flere
ganger. I så tilfelle må arrangør da regne med
å bli fratatt retten til å arrangere offisielle
arrangementer for en periode.
 Reaksjonene skjer administrativt dersom ikke
saken oppfattes å være av graverende art. I så
tilfelle legges den først fram for Hovedstyret
til vurdering.
 Ved annen gangs avlysning av samme
arrangør, legges saken fram for Hovedstyret.
Normal reaksjon vil være fratakelse av retten
til å arrangere samme type arrangement i et år.
 Ved tredje gangs avlysning av samme
arrangør, legges saken fram for Hovedstyret.
Normal reaksjon vil være fratakelse av rett til
å arrangere terminfestede arrangementer i
minst 2 år.
Avlysning av stevner pga. ingen eller så få
påmeldte at fellesøvelser ikke kan gjennomføres
i henhold til reglene, tas til etterretning, men
arrangør må i slike tilfelle uoppfordret sende
Norsk Kennel Klub en detaljert redegjørelse om
forholdet og vedlegge tilstrekkelig
dokumentasjon på de faktiske forhold. Inviterte
dommere og evt. påmeldte deltakere må varsles
om det inntrufne og arrangør må sørge for at alle
formelle forhold ordnes opp på forsvarlig måte.
Arrangøren må nøye vurdere om det er grunnlag
for å søke om tilsvarende arrangement neste år,
for å unngå en ny avlysning da.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Helsestatus.
Hunder må være vaksinert etter de til enhver tid
gjeldende regler for vaksinering.
Hunden må være vaksinert mot valpesyke.
Vaksinasjonen må ha blitt foretatt ikke tidligere
enn 2 år før prøven. Ved førstegangs vaksinasjon
må det ha gått minimum 2 uker fra
vaksinasjonsdato til prøvedato. Ved
revaksinering gjelder ingen slik karenstid.
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Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må
medbringes til prøven og fremvises uoppfordret
til arrangør.
Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28
dager drektig eller har valper under 56 dager.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Utestengelse av hund.
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer
ulempelig, f. eks. jager vilt/bufe, biter
funksjonærer eller uprovosert angriper annen
hund, utestenges fra prøven.
Ved slik utestengelse skal NKKs representant
konsekvent omtale episoden i sin rapport til
NKK. NKK kan etter vurdering av det inntrufne
forhold nekte hund/fører deltakelse på prøver for
kortere eller lengre tid.
Se ”kommentarer” pkt. 7

Førere.
Rett til å delta har enhver som av NKK eller
NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne rett.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Doping - Kunstig stimulering.
Med doping forstås her medisin eller annet
middel brukt i den hensikt å påvirke hundens
temperament, natur og atferd. Det er forbudt å gi
hunden midler som gjennom sin virkning
stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker
atferd, temperament eller på annen måte kan
antas å virke inn på hundens prestasjon eller
kvalitet.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Påmelding.
All påmelding er bindende, og skal skje på eget
skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet
må være undertegnet av hundens registrerte
eier(e), eller den som overfor arrangør kan
sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte
med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på
korrekt skjema, mangler opplysninger eller
kommer for sent, aksepteres ikke. Dersom en
deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften
uoppfordret sendes arrangørklubben.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Ansvar.
Enhver dommeravgjørelse er endelig og
udiskutabel. Usportslig opptreden i samband
med dommerens beslutninger er ikke tillatt.
Eieren og den som disponerer hunden, er
ansvarlig for enhver skade hunden forvolder.
Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet
når de ikke er under bedømmelse. Enhver
dommeravgjørelse er endelig og udiskutabel.
Usportslig opptreden i samband med dommerens
beslutninger er ikke tillatt.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Påmeldingsavgift.
Prøvedeltaker som ikke er medlem av
medlems klubb eller utenlandsk kennelklubb
samarbeidende med NKK, skal betale dobbel
påmeldingsavgift.
Se også ”kommentarer” pkt.7.
Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.
Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis:
 Påmeldingen ikke godtas
 Ved forfall legitimert ved veterinærattest.
Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har
arrangør ikke ansvar for tap eller skade.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Deltakerbegrensning.
Se ”kommentarer” pkt.7.
1.3. DOMMERE.
Oppnevnelse av dommere.
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så
snart prøven er terminfestet. Det skal kun
benyttes autoriserte dommere.

Avvisning.
Påviselig syke hunder, aggressive hunder eller
hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i
påmeldingen skal avvises. Påmeldingsavgiften
refunderes ikke for hunder som avvises under
prøven.
Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får
delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke
adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt
sin tillatelse til dette.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Dommerplikter.
Dommeren skal:
 Påse at førers navn og hundens ID-merking
er angitt på kritikken og kontrollere
dokumentasjon på ID-merking.
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skriftlig rapporteres til prøveledelsen og NKKs
representant innen prøvens utløp. Ved
bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.
Se ”kommentarer” pkt. 7.

Under prøven bedømme hundens
prestasjoner.
Dersom hunden utfører et utilfredsstillende
arbeid, kan dommer avbryte prøven.
Se også ”kommentarer” pkt.7.

Klager.
Vurderinger og avgjørelser som regelverket
overlater til dommerens skjønn kan ikke
påklages.
Deltaker som mener seg skadelidende som følge
av brudd på prøvereglene, kan før prøven
avsluttes, innlevere skriftlig klage til NKKs
representant som behandler klagen på stedet.
Unntak ved prøver hvor kritikkene ettersendes
deltaker, her er fristen 1 uke etter mottatt kritikk.
Avgjørelsen kan påklages til Norsk Kennel Klub
innen 1 uke sammen med protestgebyr.
Protestgebyret er til enhver tid lik det dobbelte
av påmeldingsavgiften til NKK utstillinger.
Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas til
følge.

Opprettholdelse av dommerautorisasjon.
Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3
år vil bli avautorisert. Dommer som flytter fra
Norge skal være autorisert i det land
vedkommende er bosatt. Dommer må selv ta
initiativet til å overføre sin autorisasjon.
Se også ”kommentarer” pkt.7.
Regodkjenning.
Se ”kommentarer” pkt.7.
1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG
KLAGER.
Disiplinærforhold.
Enhver skal under prøven følge gjeldende regler
og bestemmelser og opptre overensstemmende
med god skikk og bruk.
Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt. Bruk
av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker
skal rette seg etter anvisning fra dommer.
Dommeren må ikke klandres for sine avgjørelser.
Brudd på regler og bestemmelser kan medføre
advarsel, eventuelt bortvisning fra prøveområdet.
Disiplinære forhold i prøveområdet påklages til
dommer. Forseelser av graverende art skal

1.5. DISPENSASJON.
NKKs Hovedstyre kan, når særlige
omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra
disse regler.
Se også ”kommentarer” pkt.7.
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2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED
MENTALTEST HUND (MH)
Gjeldende fra 01.01.2004
1. NKKs representant oppnevnes av NKK, eventuelt etter forslag fra klubb/forbund

2. Det skal benyttes autoriserte dommere. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva
angår fortolkning av reglene.

3. Representanten må være til stede under hele prøven. NKKs representant kan ikke starte med
egen hund. Hund tilhørende NKKs representant kan ikke starte på prøven.

4. Om disiplinære forhold oppstår tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken
forsøkes løses på stedet. Om det ikke lar seg gjøre skal NKKs representant innrapportere
saken til NKK.

5. For å unngå problemer etter at prøven er avholdt skal NKKs representant så lang som mulig
benytte tiden under prøven til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, og om mulig avklare
disse på stedet i samråd med prøvens leder.

6. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant, sammen med prøvens leder, gå igjennom
prøvens dokumenter.

7. NKKs representant skal påse at det benyttes kun autoriserte figuranter.

8. NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med
eksamenskandidat.
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3. KLASSEINNDELING.
Det er ingen klasseinndelinger i mentalbeskrivelse hund (MH)

4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN.
Generelt
Deltakende hunder
Deltakende hunder som kommer til beskrivelsen skal ikke oppholde seg i direkte tilknytning til for
eksempel klubbhus og på den måten risikere å komme i kontakt med funksjonærer og publikum før
beskrivelsen gjennomføres.
Publikum
Det er viktig at publikum informeres om følgende:
 Forflytning mellom momentene skal skje raskt og ikke forsinkes unødvendig.
 Mobiltelefoner skal være avslått under beskrivelsen
 Publikum skal stå rolig så snart hunden ankommer momentet og mens momentet pågår.
 De som vil videofilme skal om mulig tilbys en passende plass
 De som ønsker å ta med barnevogn skal informeres om terrengets beskaffenhet
Prøvedagen
 Banen skal være anlagt i et passende terreng (ikke appellplass) og være ferdig i god tid, dvs.
senest 30 minutter før første hund
 Figurantene skal kjenne sine oppgaver og ha ansvar for sine respektive moment
 Beskriverne skal gis anledning til å inspisere banen sammen med testleder før første hund.
 Informasjon om skuddprøven bør være slått opp på plassen
Beskrivelse - sommer
 Førerne skal oppfordres til å ha med vann til hunden sin. Dette skal stå i informasjonsskrivet som
sendes deltakerne
Beskrivelse - vinter
Det er av stor betydning at det er tilgang til beskrivelse om vinteren for å få en jevnere spredning av
arrangementene gjennom året.
Dersom beskrivelse arrangeres om vinteren må forberedelsene gjøres før telen går i bakken, dvs.
momentene forfølgelse og griping (for eksempel hull i marken). Transportveiene må måkes for snø
gjennom vinteren.
Snødybde: Maks 30 cm.
Temperatur: Ikke kaldere enn minus ti grader.
Det er viktig at kappen (avstandslek) og filler til forfølgelse og griping står i kontrast mot snøen dvs. i
mørke farger.

Gjennomføring
Testlederen skal
 Instruere samtlige funksjonærer og se til at de er på plass.
 Ved behov ta ut medhjelper som kan ta hånd om publikum.
 Instruere hundefører om gjennomføring av neste momentet minst 10 m før utgangsposisjon. Dette
skal gjøres mens hund og fører er i bevegelse, fortrinnsvis under forflytningen mellom
momentene (unntak: moment 1 hvor funksjonær informerer hundefører).
 Sørge for at tidsintervallene er minst 2 minutter fra det siste momentets avslutning til neste
moment starter.
 Se til at hunden, i de situasjoner den skal føres i bånd, ikke føres i strupehalsbånd
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Ha tilgjengelig en førerline med riktig lengde (ca. 1,8 m)
Kontrollere at hvert moment som inneholder etterkontroll, har en hovedsakelig rett og plan
strekning 10 m før og etter momentet
ID-merking
I tilknytning til beskrivelsen påligger det hundefører å fremvise ID-merking. Arrangøren er
ansvarlig for at kontrollen skjer i direkte tilknytning til innledning av beskrivelsen, dvs. før
ekvipasjen føres inn i banen.

Avbrutt prøve
Prøven kan avbrytes når hunden innen to minutter ikke lar seg kalle inn og kobles.
Beskrivere skal avbryte prøven når hunden viser manglende evne til å avreagere mellom momentene.
Teknisk feil
Dersom beskrivelsen ikke kan gjennomføres etter programmet, avgjør beskriverne om momentet
likevel skal beskrives eller om det skal betraktes som en teknisk feil og således gi anledning til å
gjennomføre momentet på nytt.
Gjennomført MH
Med gjennomført MH menes at beskrivelsen er helt gjennomført, kryss i alle ruter, alternativt er
avbrutt av beskriverne.
I de tilfeller beskriverne avbryter prøven skal årsaken til dette føres i protokollen og denne signeres
av beskriverne.
I de tilfeller føreren/eieren avstår fra skudd skal det settes kryss i rute 5 (avstår fra skudd). Det er
dermed kryss i alle ruter og hunden har gjennomført MH og ”kjent mental status”.
Avbrutte prøver skal anses som gjeldende prøver.
Ny beskrivelse
Hunden kan gis ny beskrivelse to ganger i de tilfeller hundeføreren har avbrutt prøven. Hund som
ikke kan fullføre beskrivelse på grunn av oppståtte skader eller annen helsemessig årsak, gis
anledning til ny beskrivelse. Det skal gå minst 6 uker mellom beskrivelsene, og prøvene skal ikke
gjennomføres i samme bane.
I de tilfeller hvor beskriver avbryter prøven gis det ikke anledning til ny beskrivelse.
Hvert moment (påvirkning) omfatter 3 faser:
1. Vekking
Hver påvirkningssituasjon må startes likt for alle hundene. Viser en hund liten eller ingen interesse
skal prøven ikke gjøres annerledes eller mer interessant for å få hunden i aktivitet
2. Handlingsprogram
Påvirkningene som utløser handlingene skal ha samme utforming og styrke for hver hund.
3. Avslutning – nysgjerrighet og gjenværende redsel
Avslutningen må utføres slik at det ikke blir en ny påvirkning. Eksempelvis skal ikke testleder eller
hundefører rykke i objektet eller figuranten bevege seg i feil øyeblikk
Tidsfaktoren har stor betydning for hunden, og hjelp fra fører skal eventuelt gis med 15 sek
tidsintervaller i hver sekvens.
Avslutning – nysgjerrighet og gjenværende redsel
1. Hundefører er passiv, hunden undersøker uten hjelp
2. Noe hjelp fra hundefører, hundefører går halvvegs fram til objektet.
3. Hundefører går helt fram til objektet
4. Hundefører snakker til figuranten eller objektet og lokker på hunden dersom den ikke er i
umiddelbar nærhet av føreren
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5. Hundefører hjelper figuranten med å ta av drakten
6. Når hunden har tatt kontakt kobles førerline på og etterkontrollen begynner. Uansett om
kontakten var svært hurtig skal den ikke tvinges frem for ytterligere undersøkelse. En hund som
har svært vanskelig for å avragere bør forlate momentet og følge hundefører på en liten tur/runde
for å hente seg inn igjen og passere stedet noen ganger til redselen er redusert
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Kontaktvillighet – moment nr. 1.
Hensikt
Å beskrive hundens evne til å ta kontakt og besvare kontakt fra ukjente mennesker.
Materiell
Det benyttes ikke noen hjelpemidler under dette momentet.
Gjennomføring
Funksjonærer og tilskuere skal være på anvist plass når hunden ankommer.
Testlederen skal ikke være kjent for hunden og skal ikke ha hilst på hunden før prøven. I motsatt fall
skal beskriveren utføre moment 1. En funksjonær bør følge ekvipasjen til prøveplassen. Deretter
instruerer beskriveren ekvipasjen under punktene 1 og 2 (under).
Hilsing
1. Hund og fører går rundt de passive tilskuerne.
2. Hund og fører går fram til testlederen som står passiv og rolig ca. 10 m fra tilskuerne.
3. Testlederen hilser ekvipasjen velkommen med stemmen og håndhilsing. Om hunden hilser på
testlederens skal denne besvare kontakten umiddelbart.
4. Testlederen fortsetter med å hilse på hunden ved bruk av navn (dersom hunden ikke har hilst
allerede). Viser hunden forsiktighet skal testlederen ikke trenge seg på.

Testleder

Tilskuere

Samarbeide
5. Testlederen tar hunden i kobbelet og forflytter seg 10 m fra plassen. Hunden skal aktivt lokkes til
å følge med! Vegrer hunden seg skal momentet avbrytes!
Testlederen avslutter det hele ved å vende seg om og gjøre en kort holdt. Her er momentet slutt.
Testlederen kan klappe hunden for så å gå tilbake til føreren.
Kobbelet overleveres til hundefører.
Om hunden ikke vil følge med skal den ikke tvinges. I så fall avbrytes momentet.
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Håndtering
6. Hunden skal være stående i utgangsposisjon. Dersom den setter seg under håndteringen får den
lov til det. Testlederen gjennomfører håndteringen ved å føre hendene på hver side av hundens
brystkasse, videre langs siden, over krysset og ned mot bakbena. Deretter kikker testleder på
hundens tenner.
Om hunden ikke vil la seg håndtere skal den ikke tvinges. I så fall avbrytes momentet.

Lek – moment nr. 2.
Hensikt
Å beskrive hundens reksjoner i forbindelse med lek med gjenstand.
Å beskrive om hunden vil ha drakamp med testlederen.
Materiell
Lekegjenstanden i tekstil skal være sterk, ca. 50 cm lang og 5 cm tykk. Gjenstanden skal ha to knuter,
en i hver ende.
En liknende gjenstand skal være tilgjengelig ved behov, og benyttes som avledningsgjenstand.

Gjennomføring
Hund og fører går til anvist plass, ca. 10 m fra tilskuergruppen. Deretter kobles hunden fri, hvilket
den skal være under hele momentet. Fører og testleder bør stå ca. 4 m fra hverandre.
Lek og gripe
1. Testlederen instruerer føreren til å skape interesse for gjenstanden ved å sveipe med korte
rykkvise bevegelser mot marken 2 ganger.
2. Føreren kaster gjenstanden til testleder, som kaster tilbake til fører som igjen kaster den til
testleder.
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3. Deretter kaster testlederen gjenstanden umiddelbart ca. 10 m fra seg.
4. Om hunden griper gjenstanden instrueres føreren til å snu seg rundt og løpe noen skritt fra
hunden samtidig som han/hun roper på hunden.
Kommer ikke hunden med gjenstanden, tar testlederen avledningsgjenstanden og lar føreren
vekke hundens interesse med denne – avledning.
Punktene 1 – 4 utføres sammenhengende – og to ganger!

Drakamp
5. Etter leken tar føreren gjenstanden og leverer den til testlederen
6. Testlederen ”tilbyr” hunden å bite i gjenstanden ved å holde denne med begge hendene og føre
den med korte rykkvise bevegelser i retning mot bakken
7. Griper hunden gjenstanden skal testlederen ha en drakamp med hunden
Maksimal tid 30 sekunder! Testelederen skal være vendt mot hunden med kropp og blikk samt
dra i gjenstanden med bevegelser fra hunden
Hunden skal ha labbene i bakken hele tiden under momentet!
Under pågående drakamp skal testlederen bli passiv i ca. 5 sek. Deretter fortsetter drakampen.
1.
2.
3.
4.

Aktiv testleder som drar
Passiv testleder som ikke drar ca. 5 sek.
Aktiv testleder som drar
Testlederen slipper gjenstanden/filla
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Forfølge og gripe – moment nr. 3.
Hensikt
Å beskrive hundens lyst til å forfølge en bevegelig gjenstand (bytte) og gripe dette.
Materiell
Gjenstand (bytte) = sterk fille, ca, 40 – 50 cm lang og ca. 5 cm tykk av mykt kunstfiber-materiale
eller liknende.
Fargen skal være i kontrast mot underlaget!
Hver gjenstand skal være utstyrt med en løkke for å forenkle festing til line.
Gjenstanden skal byttes mellom hver hund som har grepet.
Hjulene = ca. 10 stk avhengig av terrenget. Hjul nr 5 skal være merket, for eksempel med en synlig
sløyfe.
Line = ca. 60 m lang.
Miljø
Momentet skal legges til en noenlunde plan mark, en bred sti eller liknende, alternativt kan det legges
i direkte tilknytning til åpen skogsmark – ikke appellplass.
Gjennomføring
Hjulene settes ut i henhold til skissen. Det femte hjulet skal være merket med en godt synlig sløyfe.
Linen skal legges i sikksakk rundt hjulene.
Funksjonæren skal være skjult for hund og fører og skal ikke avsløres av vinden. Funksjonæren skal
løpe fortest mulig til et i forkant merket sted, markert av funksjonæren selv for å få momentet
velfungerende. Der fremme skal funksjonæren stoppe og gjøre to rykk med 3 sekunders mellomrom i
linen – for å få byttet til å rykke.
Gjenstanden (byttet) skal være synlig for hunden fra start til siste rykk!
Merk at hjulene ikke må gnisse eller lage annen lyd.
I de tilfeller ”mekanisk trekk” benyttes skal dette ikke medføre forstyrrelser, for eksempel ved
forstyrrende lyd eller synlig påvirkning.
Startplassen skal være merket:
1. Utgangsposisjon for ekvipasjen
2. Startplassen, 10 m lengre frem der ekvipasjen skal stoppe
Testlederen
1. Ekvipasjen går sammen med testleder fram til anvist utgangsposisjon. Føreren instrueres slik at
han/hun vet hvor han/hun skal stanse
2. Føreren kobler hunden løs og holder i halsringen samtidig som de går de 10 meterne fram til
startplassen. Når ekvipasjen kommer fram skal byttet starte innen ett – 1 – sekund!
3. Føreren tar et steg framover og slipper på ordre fra testlederen dvs. når byttet passerer det
merkede hjulet (nr.5)
Punktene 1 – 3 gjentas en gang. Mellom momentene føres ekvipasjen til siden slik at hunden ikke ser
når byttet legges ut på nytt.
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Merknad:
Dersom hunden ikke har kommet fram til byttet, dvs. innen en 2 meters radius fra dette, kobles
hunden og ekvipasjen går sammen med testlederen gjennom banen, fram til siste hjulet. Hunden skal
ved dette ikke påvise byttet og må ikke få snuse på/gripe det.

Når byttet er ved det
femte hjulet slippes
hunden (stedet skal
markeres med sløyfe)

Byttet skjult
for hunden

Startplass
10 m

Testleder
Tilskuere

Utgangsposisjon
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Aktivitetsnivå – moment nr. 4.
Hensikt
Å beskrive hundens reaksjoner i en situasjon hvor forventet aktivitet uteblir.
Materiell
Intet.
Miljø
Ved valg av prøveplass skal det velges et område hvor det helt naturlig finnes skogspinner, pinner,
steiner og liknende på bakken og fritt for forstyrrelser. Alternative prøveplasser skal være
tilgjengelige (jfr. merknad).
Gjennomføring
Beskrivere og tilskuere tar plass som ved tidligere moment. Fører og hund skal passere publikum og
funksjonærer og deretter stoppe på anvist plass 10 m fra gruppen. Hunden skal under momentet ha
full frihet til å bevege seg i kobbelets lengde. Føreren skal være passiv.
Testlederen
Testlederen informerer fører om gjennomføring av momentet, informerer om anvist plass og følger
ekvipasjen til publikumsgruppen, der han/hun selv stopper. Når ekvipasjen er på plass gir testleder
beskjed om at momentet starter og tar tiden. Når tiden er over gir testleder beskjed om at momentet er
slutt.
Tid for momentet 3 minutter!
Merknad
Dersom hunden gjør fra seg på prøveplassen skal neste hund ha ny plass.
Anvist plass

Tilskuere

Testleder
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Avstandslek – moment nr. 5.
Hensikt
Å beskrive hundens evne til aktivitet/samarbeid med fremmed person på avstand fra fører.
Materiell
Knelang kappe med hette jfr. illustrasjon. Fargen skal stå i kontrast til omgivelsene – unngå gul eller
oransje farge.
Lekegjenstand av samme type som for momentet lek.
Eventuelt startkobbel - = lærrem uten knuter eller hake, alternativt line.
Miljø
Prøven legges til et glissent/åpent terreng, med minimum 50 meters dybde og 15 meters bredde.
På stedet skal det være to gjemmesteder. Gjemmestedet hvor figuranten skal løpe til skal være så
glissent at beskriverne kan iaktta hva som skjert når hunden kommer fram.
Gjennomføring
Testlederen
1. Testlederen informerer føreren samt kontrollerer hundeførerens kobbel og halsring. Dette skal
være uten knuter eller hake, alternativt brukes tau
2. Plasserer ekvipasjen 40 m fra figuranten og starter deretter momentet
3. Føreren gis beskjed om å slippe hunden når figuranten kommer inn bak gjemmestedet/skjul 2
4. Dersom hunden ikke selvstendig har tatt kontakt med fig innen den første lekesekvensen er slutt,
avsluttes momentet og føreren følger med hunden fram til fig. Testleder kan følge etter og støtte
Figuranten
Figuranten er plassert bak gjemmested/skjul 1 og starter på beskjed fra testleder ved å avgi fire korte
lyder (banking mot trestamme).
1. Figuranten skal bevege seg lett huket ca 3 meter, med siden mot hunden
2. Deretter vender fig mot ekvipasjen – fokuserer på hunden – vider ut overkroppen samtidig som
han/hun gjør en oppfordrende knebøy
3. Fortsetter ytterligere 3 meter og gjentar oppfordring
4. Fortsetter ytterligere 3 meter og gjentar oppfordring
5. Tar av hetten, kaster lekegjenstanden opp i luften 3 ganger.
6. Løper fort til gjemmested 2. Demaskerer seg fort og setter seg på kappen og lekegjenstanden
OM HUNDEN KOMMER FRAM
Svarer på positiv kontakt fra hunden
Går rolig ut fra gjemmestedet. Holder seg
langs ”linjen”
Tilbyr hunden lekegjenstanden. Beskriveren
skal kunne se gripingen.
Lekegjenstanden slippes etter 10 sekunder
dersom hunden har tak i denne
Leker aktivt i 10 sekunder. Dersom fig
fortsatt har lekegjenstanden, så gis hunden
anledning til å ta denne. Dersom hunden
”gir” gjenstanden til fig., tar han/hun denne.

OM HUNDEN IKKE KOMMER FRAM
Sitt stille i 10 sekunder
Snakker høyt og tydelig i 10 sekunder
Dersom hunden kommer fram, gjør som
anført i ruten til venstre
Dersom hunden kommer fram og tar opp
lekegjenstanden, gjør som anført i ruten til
venstre.
Dersom hunden ikke kommer frem under den
første leken er momentet slutt. Figuranten
blir passiv.
Fører og hund går frem til figuranten evt.
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Kommer hunden uten lekegjenstanden, så
med støtte av testlederen.
aktiviseres denne med bevegelse og stemme.
Gjenstanden skal ikke tas opp fra bakken,
selv om fig har mulighet til det.
Dersom hunden har gjenstanden slippes
denne. Fig skal være passiv i 10 sekunder og
ikke se på hunden.
Leke aktivt i 10 sekunder jfr. beskrivelsen
over.
Momenter er slutt
Merk at en hund som kommer bort til figuranten i siste øyeblikk innen den første lekesekvensen er
slutt skal gis muligheten til en kortere lek før momentet fortsetter.

Lett huket
Skjul

Lett huket

Kropp og
blikk rettes
mot hunden.
Fig utvider
overkroppen
samt gjør en
oppfordrende
knebøy

Lett huket

Kropp og blikk
rettes mot hunden.
Fig utvider
overkroppen samt
gjør en
oppfordrende
knebøy

Hurtig løp

Kropp og blikk
rettes mot hunden.
Fig utvider
overkroppen, gjør
en oppfordrende
knebøy. Retter seg
opp og kaster
gjenstanden 3
ganger i luften

Testleder

Tilskuere
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Overraskelse – moment nr. 6.
Hensikt
Å teste hundens evne til å handle i en overraskende situasjon der den ikke er engasjert i en annen
handling.
Materiell
En kjeledress, uten stopp (størrelse mann 50 – 52), uten hode, i farge som avviker fra bakgrunnen. I
øvre enden av kjeledressen skal det være et trekors, som stabiliserer overkropp og armer. Bena må
festes helt nede ved bakken uten mellomrom mellom bakken og kjeledressen. En måte er å sy fast
karabinkroker i kjeledressens ben, som siden kan festes til faste øyekroker mot underlaget. Sy en søm
nederst i benet til kjeledressen for å forsterke festet til bakken.
To kroker festes i øvre del av trekorset, som linen kan festes i.
OBS – det skal ikke være noen oppbygde hinder på bakken foran kjeledressen.
Miljø
Plassen skal velges slik at beskriverne kan se hunden under momentet og slik at hunden gis mulighet
for å flykte uten å skade seg. Hund og fører skal lett kunne passere. Kjeledressen skal ikke henges
foran trestammer og lignende. Ved avreaksjon er det viktig at vegen som ekvipasjen skal passere på
er fri og jevn samt markert med sløyfer ved start og slutt, dvs. 10 meter før og etter.
Gjennomføring
Føreren går med hunden i forkortet kobbel, som kun hindrer hunden i å vike ut til siden fra
prøveplassen. Føreren instrueres til å stanse og slippe kobbelet når kjeledressen trekkes opp og rette
blikk og kropp mot denne. Føreren forholder seg passiv og handler kun etter beskjed fra testleder.
Testlederen
Dersom hunden stopper og snuser eller går bak føreren før kjeledressen trekkes opp, kalles
ekvipasjen tilbake til startplassen og begynner turen mot overraskelsen på nytt. Dersom hunden har
store vanskeligheter med avreaksjon tar føreren etter anvisning fra testleder hunden bort fra
prøveplassen. Kjeledressen legges ned og hunden gis en ny anledning til å komme fram for
avreaksjon. Merk at ved etterkontrollen skal kjeledressen være trukket opp.
Figurant
Tre meter foran hunden trekkes kjeledressen fort opp og skal forbli helt rolig. Nye bevegelser i
kjeledressen utgjør nye påvirkninger. Lag et merke i bakken 3 m før kjeledressen, der hunden skal
befinne seg når kjeledressen trekkes opp.
Avreaksjon/nysgjerrighet
15 sekunder mellom hvert intervall
1. Føreren passiv
2. Føreren går halvt fram
3. Føreren går fram til kjeledressen
4. Føreren begynner å snakke, setter seg på huk ved kjeledressen og lokker på hunden.
5. Føreren tar hunden med fra plassen og kjeledressen legges ned. Deretter føres hunden frem igjen
for avreaksjon
Gjenstående redsel/interesse
Ved kontroll av gjenstående redsel starter ekvipasjen fra startplassen 10 m foran den opptrukne
kjeledressen. Hunden skal føres i løst hengende kobbel, slik at den kan vike til siden.
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Ekvipasjen passerer kjeledressen og fortsetter 10 m bak denne. Her snur ekvipasjen på tilsigelse fra
testleder og returnerer på den andre siden av kjeledressen, til startplassen 10 m før kjeledressen.
Hunden skal ved passeringene befinne seg mellom kjeledressen og føreren, med mindre den selv
viker unna. Denne prosedyren gjentas en gang.

Det skal være plass
mellom tre og kjeledress
slik at hund og
hundefører kan passere

Bakkenivå

Lydfølsomhet – moment nr. 7.
Hensikt
Å beskrive hundens reaksjoner i forbindelse med overraskende lyd
Materiell
”Skrammelet” skal bestå av kjetting med lengde 1 – 1,5 m og to – 2 – grytelokk som trekkes over en
3 m ruglete plate (bølgeblikk). Platen skal ikke ligge direkte mot bakken, men ligge med mellomrom
(20 – 40 cm) for ikke å dempe lyden (jfr. illustrasjon).
Skramlet skal plasseres slik at hund og fører passerer på dets høyre side med ca 1 – 1,5 m avstand.
Miljø
Plassen skal velges slik at beskriverne kan se hunden under momentet og slik at hunden gis mulighet
for å flykte eller hoppe unna uten å skade seg. Hunden skal ikke kunne få forvarsel ved avvikende
anordninger og skramlet skal således ikke plasseres helt åpent. Ved avreaksjonen er det viktig at
veien som ekvipasjen skal passere på er fri og jevn samt markert med sløyfer ved start og slutt, dvs.
10 meter før og etter.
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Gjennomføring
Føreren går med hunden ved sin venstre side i forkortet kobbel parallelt med lydkilden, (som skal
forhindre at hunden viker til siden mot eller fra prøveplassen). Lyden skal komme helt uventet og
overraskende. Føreren skal slippe kobbelet og stoppe vendt mot lydkilden når lyden starter. Hunden
skal kunne opptre fritt og undersøke hvor lyden kom fra. Føreren handler kun etter beskjed fra
testlederen.
Testlederen
Dersom hunden stanser og snuser eller går bak føreren før skramlet starter, kalles ekvipasjen tilbake
til startplassen og begynner turen mot lydpåvirkningen på nytt
Figurant
Momentet skal starte når hundens hode har passert midten av platen. Lyden skal være av ca. 3
sekunders varighet.
Avreaksjon/nysgjerrighet
15 sekunder mellom hvert intervall
1. Føreren passiv
2. Føreren går halvt fram
3. Føreren går fram til skramlet
4. Føreren begynner å snakke, setter seg på huk ved skramlet og lokker på hunden.
5. Hunden går ikke fram
Gjenstående redsel/interesse
Ved kontroll av gjenstående redsel starter ekvipasjen fra startplassen 10 m foran skrammelet. Hunden
skal føres i løst hengende kobbel, slik at den kan vike til siden. Ekvipasjen passerer skrammelet og
fortsetter 10 meter forbi dette. Her snur ekvipasjen og returnerer på tilsigelse fra testleder til
startplassen .Denne prosedyren gjenstas en gang. Hunden skal under passeringene befinne seg
mellom skrammelet og føreren med mindre den selv viker unna.

Trekkline

Kjetting og 2 stk
grytelokk

Bølgeblikkplate

20 – 40 cm
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Spøkelser – moment nr. 8.
Hensikt
Å beskrive hundens reaksjon overfor truende bevegelige objekter som langsomt nærmer seg.
Materiell
Drakten skal bestå av hvit tekstil (eks. bevernylon) som skal stå i kontrast til bakgrunnen (se miljø).
Drakten skal sys i tre deler; skjørt, overdel samt løst hengende ”finlandshette” jfr. figur under.
Skjørtet
Skjørtet skal være så lang at det kan benyttes korte og lange figuranter. Skjørtets nedre kant skal
hvile på fotens overside. Midjen skal utstyres med et belte/band som holder det oppe, (kan rulles opp
i midjen avhengig av ønsket lengde). I folden nederst skal det sys inn lodd for å hindre unødvendige
påvirkninger i form av flagring. Skjørtets bredde i nedkant bør ikke overstige 160 cm omkrets.
Overdelen
Lengden bør være 50-70 cm, med splitter i halslinningen. 15 cm fra disses øvre kant skal 2 stk 20 cm
borrelåser festes vertikalt med en innbyrdes avstand av 25 cm.
Hetten
Hetten skal festes på en caps med rett plastskjerm som ved påkledning plasseres slik at skyggen er
ved øyenbrynene. I capsens fremre nedre kant (bakkant av skyggen) skal to stk 5 cm lange borrelåser
festes horisontalt. Disse skal siden kunne festes i hetten.
To hull skal klippes ut med 3 cm diameter – innbyrdes avstand skal være 6 cm (sentrum til sentrum).
Rundt øynene (hullene) skal det være en 0,5 cm bred svart strek. Denne skal tegnes i direkte
tilknytning til øyenhullene.
Munnen skal utformes ved en 9 cm langt og 1 cm bredt svart strek plassert under øyenhullenes nedre
kant.

Borrelås

Framside

Profil

22

Norsk Kennel Klubs regler for Mentaltest Hund (MH)

Borre
lås

Hette

Overdel

Figurantens hånd
skal kunne stikkes ut
nedenfor overdelen

Skjørt

Miljø
Momentene skal legges til delvis åpent og slett terreng slik at hunden ser spøkelsene (kontrast mot
bakgrunnen). Om vinteren slås snø av trærne. Vær nøye med å kontrollere vindretningen slik at
hunden ikke får kontakt med figurantene før og/eller når disse nærmer seg. Det skal finnes alternative
plasser for momentet. Momentet skal ikke legges til appellplasser eller lignende.
Gjennomføring
Testlederen
Testlederen anviser plassen hvor hundeføreren skal stå og instruerer denne til ikke å slippe kobbelet
med mindre hunden velger å forlate plassen (flykter/avstandsregulerer). Figurantene startes av
testleder med minst mulig signal. Dirigering av spøkelsene skjer med små signaler ved start og
avslutning. Forflytningen skal skje vekselvis med 3 meters intervaller. Hund, fører og publikum skal
plasseres jfr. skissen, dette gjelder også testlederen.
Figuranter
Figurantene skal være på plass i god tid før momentet starter. Figurantene markerer stopplasser i
samarbeid med testlederen. Figurantene skal i utgangsposisjon stå vendt mot hverandre med
øyekontakt for å samkjøre en samtidig start på testlederens signal. Starten skjer med en forsinkelse på
3-5 sekunder. Figurantene kommer til syne samtidig og testlederen avgjør hvem av de som skal
begynne forflytningen mot hunden. Figurantenes forflytning skal skje stereotypt uten plutselige
bevegelser. Stans skal skje på de i forveien merkede stedene (ca. 3 meter mellom stoppene), start
skjer på testlederens signal. Figurantene skal snu seg rundt på signal fra testleder. Figurantene senker
hendene i forbindelse med at de snur seg rundt slik at disse blir synlige for hunden (gir hunden
mulighet til å ta kontakt).
Nysgjerrighet/avreaksjon
Ved nysgjerrighet/avreaksjon skal figurantene stå helt stille. Føreren skal kun handle etter beskjed fra
testlederen på følgende måte:
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Nysgjerrighet/kontakt
1. Føreren slipper kobbelet, alternativt kobler løs i de tilfeller hunden står passiv i førerens
umiddelbare nærhet. Hunden velger som regel selv hvilket av spøkelsene den vil undersøke
først
2. Føreren går halve avstanden (2 meter) til det spøkelset hunden velger. I de tilfeller hunden
ikke viser interesse eller ikke har valgt ut et spøkelse, går føreren 2 meter rett fram midt i
mellom disse
3. Føreren går frem til spøkelset og stiller seg ansikt til ansikt (”klemme avstand”)
4. Føreren og spøkelset prater med hverandre. Føreren kan her lokke på hunden
5. Føreren trekker av spøkelset hetta ved å trekke denne fremover og la den bli hengende (se
skisse) mens samtalen fortsetter. Figuranten forholder seg passiv i forhold til hunden.
6. Figuranten tilbyr hunden kontakt i 15 sekunder i stående stilling. Når hunden har hilst på det
første spøkelset gjennomføres avreaksjon på det neste spøkelset jfr. 4,5 og 6
7. I tilfelle figuranten ikke får kontakt med hunden demaskeres spøkelsene helt og føreren,
hunden og figurantene tar en kort spasertur sammen
NB! Figuranten skal hele tiden være i en oppreist stilling.
Dersom hunden hilser under et av punktene 1 til 5 besvarer figuranten kort kontakten.

Merking for fig
stopp (3 m)

Alt 1 og 2
Testleder og
tilskuerplassering,
testlederen bestemmer
ett av alternativene

Testleder
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Lek 2 – moment nr. 9.
Hensikt
Hensikten er å beskrive om hundens reaksjoner når den inviteres til lek med en ny gjenstand har
endret seg siden momentet lek 1.
Materiell
Gjenstand
Lekegjenstanden skal være i sterk tekstil, ca. 50 cm lang og ca. 5 cm tykk. Gjenstanden skal ha 2
knuter, en i hver ende.
En liknende gjenstand skal finnes på plassen for ved behov å benyttes som avledning.

Gjennomføring
Hund og fører går til anvist plass, ca. 10 meter fra tilskuergruppen. Deretter kobles hunden fri,
hvilket den skal være under hele momentet. Fører og testleder bør stå ca. 4 meter fra hverandre.
Lek og griping
1. Testlederen instruerer føreren til å skape interesse for gjenstanden ved å sveipe den med korte
rykkvise bevegelser mot marken 2 ganger
2. Føreren kaster gjenstanden til testleder, som kaster tilbake til fører som igjen kaster til testleder
3. Deretter kaster testlederen gjenstanden umiddelbart ca. 10 m fra seg
4. Om hunden griper gjenstanden instrueres føreren til å snu seg rundt og løpe noen skritt fra
hunden samtidig som han/hun roper på hunden
Kommer ikke hunden med gjenstanden, tar testlederen avledningsgjenstanden og lar føreren
vekke hundens interesse med denne – avledning
5. Føreren starter en drakamp/lek med hunden før neste moment

Skudd – moment nr. 10.
Hensikt
Hensikten er å beskrive hundens reaksjon i forbindelse med skuddløsing. Hunden prøves i så vel
aktivitet (lek) som i passivitet. Føreren leker med hunden.
Materiell
Startrevolver 9 m.m. og øreklokker, lekegjenstand eller alternativ gjenstand.
Miljø
Momentet skjer i tilknytning til lek 2. Forsøk å unngå ekko fra nærliggende bygninger eller liknende.
Det skal tas hensyn til vindretningen.
Gjennomføring.
Aktivitet
Føreren skal aktivisere den løse hunden med en lekegjenstand, eller eventuelt en gjenstand føreren
har valgt.
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Lykkes ikke dette skal hunden aktiviseres på en annen måte, for eksempel ved at fører og hunden
løper i en sirkel. Aktiviteten bør pågå i ca 10 sekunder før første skudd avfyres. Etter ytterligere 10
sekunder avfyres et skudd til. Deretter skal hunden prøves i passivitet.
Passivitet
Føreren holder hunden i langt kobbel uten å påvirke med kommando. To skudd med 10 sekunders
mellomrom avfyres.
Avslutning
Avslutningsvis aktiviseres hunden igjen med lek, dog uten skuddløsning.
Bemerkning
Dersom hunden ikke kan fås i noen form for aktivitet prøves den med samtlige 4 skudd under
passivitet.
Testlederen
Testlederen plasserer seg med øyekontakt med føreren og skytteren. Testlederen informerer skytteren
om signal for skudd og avbrudd. Hunden bør leke ca. 10 sekunder innen første skudd avfyres. Det
skal være ca. 10 sekunders tidsintervall mellom de øvrige skuddene. Antall skudd som avfyres skal
være 2 under aktivitet (lek) og 2 under passivitet.
Etter de to første skuddene i aktivitet, instruerer testleder fører til å koble hunden, ta gjenstanden og
gjemme denne innenfor jakke/genser. Gjenstanden skal være helt skjult for hunden. Deretter går
føreren halvveis til testleder og deretter tilbake og forholder seg nøytral. Etter siste skudd skal føreren
forholde seg nøytral/i ro til testleder gir annen beskjed.
Figurant
Skytteren står skjult ca. 20 meter fra fører og hund. Vinden må ikke distrahere hunden. Skytteren
avtaler med testlederen signal for skudd og avbrudd.

Skytter
skjult for hund og fører

Testleder

Tilskuere
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5. PREMIERING.
Det er ingen premiering på mentalbekrivelse.

6. BEDØMMELSE OG GODKJENNING.
Hundens reaksjoner under prøven beskrives etter fastsatt tabell for "verdisetting" av
anlegg/atferd/egenskaper. Skuddprøven bedømmes etter fastsatte verdier.

7. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER.
Som tillegg til NKKs fellesbestemmelser pkt. 1. gjelder også følgende for MH:
Ledelse av prøven. Dommerne kan avbryte prøven dersom de ser at hunden er så sterkt belastet at
det ikke er forsvarlig å fortsette prøven.
Dersom dommerne eller fører avbryter prøven skal dette anføres i dommerprotokoll under momentet
hvor det ble brutt.
Overtegning: Ved overtegning prioriteres påmeldingene etter mottagelsesdato.
Deltakelse. MH er åpen for alle raser. Originalt registreringsbevis skal foreligge og leveres ved
fremmøte på testen. Hunden må være fylt 10 mnd senest første prøve dag. Hund kan kun starte en
gang ved samme prøve/ref.nr. Hund som får ”ikke bestått” tre ganger, kan aldri mer starte på MH.
Avvisning. Hunden avvises fra prøven dersom originalt registreringsbevis ikke kan forevises
arrangør på prøves dag.
Deltakerbegrensning. Antall deltakende hunder pr. beskriverpar/dag skal ikke overstige 10.
Arrangør har anledning til å redusere antall hunder dersom forholdene på prøvestedet tilsier dette.
Dommere. Dommer kan ikke bedømme hund som er i eget eie, hund som eies eller føres av
nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, bror, søster, barnebarn) eller eget oppdrett.
Prøven bedømmes av to autoriserte dommere for MH.
Dommer plikter å godkjenne testbanen før prøven starter.
Hundens reaksjoner ved de forskjellige momentene beskrives av 2 dommere autoriserte av NKK for
mentalbeskrivelse hund. Et dommerpar kan ikke beskrive mer enn 10 hunder pr. dag.
Regodkjenning: Dommere som ikke har dømt ved MH i løpet av de siste tre år, er pliktige til å
gjennomgå et repetisjonskurs eller avlegge eksamensarbeide med 5 hunder. Ved slikt eksamensarbeid
skal en av dommerne være medlem i NKKs Fagkomité for karaktertest/funksjonsanalyse.
Dommeren plikter og holde seg à jour ved å delta på samlinger.
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8. UTDANNINGSREGLER FOR MH
8.1. GENERELT.
- Egnede kandidater anmodes av klubben om å utdanne seg til dommere.
- Kandidaten oversender søknaden til NKK sammen med positiv innstilling fra klubb
samarbeidende med NKK.
Klubbens anbefaling av vedkommende skal bygge på at vedkommende har lang praksis med
hund og har bestått NKKs figurant- og testlederkurs.
- NKK ved Fagkomiteen for karaktertest og funksjonsanalyse gjennomgår søknaden før et
eventuelt opptak som elev.
8.2. SØKNAD OM ELEVSTATUS
Søknaden skal inneholde:
- Kopi av utdanningskort med påskrift for bestått figurant- og testlederkurs.
- Bekreftelse fra klubb om at har deltatt som hundefører, figurant eller tilskuer ved minst 3
offisielle funksjonsanalyser.
- Skal ha bred erfaring med hund.
- NKK v/Fagkomiteen vurderer søknaden, dersom den innstilles positivt innkalles kandidaten til et
opptaksintervju.
8.3. DOMMERKURS.
Praktisk/teoretisk kurs over 7 dager.
Dommerkurs annonseres i Hundesport. Kurset skal være av 7 dagers varighet med teori og praktisk
prøvebedømmelse. Kursets teoretiske del skal gi eleven kunnskap om hundens mentalitet, dens
medfødte egenskaper og i hvilke betydning disse har for muligheten til å påvirke hundens utvikling i
en for oss gunstig retning. Kurset avsluttes med en teoretisk prøve. Kurset holdes av NKK
v/Fagkomiteen for karaktertest og funksjonsanalyse.
Kursets innhold:
¤ Dommerens etiske regler.
¤ NKK som organisasjon
¤ Protokoller
¤ Teoretisk gjennomgang av mentallære
¤ Avsluttende teoretisk/praktisk prøve.
8.4. ASPIRANTARBEID
Etter bestått teoretisk/praktisk prøve innvilges aspirantstatus.
Kandidaten må gå som aspirant ved minst 3 MH-tester på minimum 5 hunder pr. test med minst to
forskjellige dommerpar en av dommerne fra FK.
- Det kan kun gå en aspirant pr. dommerpar.
- Kandidaten skal senest 14 dager før testen søke arrangøren om å fungere som aspirant.
- Ved gjennomføringen av aspirantarbeid skal kandidaten beskrive hundenes reaksjoner
fortløpende. Kandidaten beskriver hundenes prestasjoner og fører protokoll over disse.
Kandidaten skal ikke diskutere med fungerende dommere under sitt arbeide. Kandidaten leverer
sin originale protokoll til fungerende dommere umiddelbart etter hver hund.
- Dommerne må ikke kommentere hundens prestasjoner overfor hundeeier eller tilskuere før
kandidaten har innlevert sin protokoll.
- Arrangøren oversender de avlagte aspirantarbeidene samt kopi av dommerprotokollen i en lukket
konvolutt, sammen med de øvrige provepapirene inn til NKK etter endt prøve.
- Kandidatens aspirantarbeider vurderes samlet av NKK v/Fagkomiteen.
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8.5. EKSAMENSARBEID.
- Etter innstilling fra FK innvilges eksamensstatus.
- Kandidaten skal senest 14 dager før testen søke arrangør om å få avlegge eksamen.
- Ved eksamen skal en av dommerne være medlem av fagkomiteen.
- Det kan kun gå en eksamenskandidat pr. dommerpar.
- Eksamenskandidaten dommer 5 hunder fortløpende og når fungerende dommere bestemmer.
Etter hver hund leverer kandidaten sin originale protokoll til fungerende dommere. Dommerne
må ikke kommentere hundens prestasjoner før kandidaten har levert sin protokoll.
- Kandidatens eksamensarbeid vurderes av NKK v/Fagkomiteen.
- Ved bestått eksamen innstilles kandidaten til autorisasjon som dommer for Mentalbeskrivelse
hund overfor NKKs Hovedstyre.
- Eksamen må være avlagt senest 3 år etter bestått dommerkurs.
9. MATERIALLISTE.
Arrangøren bør ha følgende utstyr tilgjengelig for avvikling av MH:
- Skanner for ID kontroll
- Stempel med klubbens/avdelingens navn.
- 9 med mer startpistol (helst 2 stk.)
- Stoppeklokke til testleder
- 8 stk tøyfiller ca. 5 cm tykke, 50 cm lange med to knuter på (en til hver hund)
- 10 stk. jernrør for å slå ned i bakken, og ca. 40 m langt tau.
- 8 stk. Gjenstander som bytte ca. 40 cm lange av fibermateriale el.
- 1 stk. poncho eller liknende
- 1 stk. kjeledress lett utstoppet av blå, grønn eller grå farge.
- 10 m tau
- 1 stk skrammel som vist under moment 7.
- Bekledning som vist under moment 8
 Dommerkandidater må være autorisert som dommer for funksjonsanalyse, og vil
videreutdannes til dommere for MH gjennom seminar avholdt av NKK.

29

Norsk Kennel Klubs regler for Mentaltest Hund (MH)

9. SØKNADSFRISTER FOR AVHOLDELSE AV PRØVER
Les søknadsrutiner på www.nkk.no
Kode
07
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
64
65
68
69
70
71
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
87
90
91
95
96

Prøvekategori
Frist raseklubb/forbund
Freestyle og Heelwork to music
Jaktprøve for retrievere
01.06
Anleggsprøve blodspor
Elgsporprøve
Blodsporprøve – ordinær/samlet
Blodsporprøve – bevegelig
Fersksporprøve - ordinær/samlet
Fersksporprøve – bevegelig
Bruksprøve for Schweisshunder
Elghundprøve – 1 dags samlet løshundprøve
Elghundprøve – 2 dags samlet løshundprøve
Elghundprøve – 1 dags separat løshundprøve
Elghundprøve – 1 dags samlet bandhundprøve
Elghundprøve – 2 dags samlet bandhundprøve
Elghundprøve – 1 dags separat bandhundprøve
Elghundprøve – 2 dags separat løshundprøve
Elghundprøve – 2 dags separat bandhundprøve
Harehundprøve – RR
Harehundprøve – ÅP åpen prøve - samlet
Harehundprøve – ÅP åpen prøve - separat
Harehundprøve – SP småhundprøve
Harehundprøve – EP eliteprøve
Fuglehundprøve – høyfjell vinter
Fuglehundprøve – høyfjell høst
Fuglehundprøve – lavland vinter
Fuglehundprøve – lavland høst
Fuglehundprøve – skogsfugl høst
Fuglehundprøve – kombinert
Fuglehundprøve – fullkombinert
Fuglehundprøve – skogsfugl
vinter
Jaktprøve for halsende fuglehunder
Jaktprøve for halsende fuglehunder - spredt
Jaktanleggsprøve for spanielrasene - bevegelig
Jaktanleggsprøve for spanielrasene
Kombinertprøve for spanielrasene del II
Kombinertprøve for spanielrasene del I – bevegelig
Hiprøve
Hiprøve – bevegelig
Drevprøve for dachshunder – ordinær/samlet
Drevprøve for dachshunder - bevegelig
Drevprøve for bassets - ordinær/samlet
Drevprøve for bassets – bevegelig
Drevprøve for Alpinsk Dachsbracke
Karaktertest
Funksjonsanalyse
Kåringsprøve
Brukshundprøve (Nordisk Brukshundsprogram)
RIK- brukshunsprøve
Mentalbeskrivelse Hund (MH)
Sporprøve for blodhund
Trekkhundprøver for polare raser
Vannprøve for newfoundlandshund
Lure-coursing for mynder
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31.10
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31.10
31.10
31.10
31.01
31.01
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31.01
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31.01
31.01
31.01
31.01
31.01
31.01
31.10
31.01
31.10
31.01
31.01
31.01
31.01
31.10
31.01
31.01
31.10
31.10
31.10
31.10
31.10
31.10
31.10
31.10
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31.10
31.10
31.10
31.10
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