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FORMÅL:     
Å se om hunden er i besittelse av de nødvendige atferdstrek for å kunne fungere i det daglige 
påvirkninger hunden blir utsatt for. 
 
 

1. FELLESBESTEMMELSER. 
(Gjelder for samtlige av NKKs prøvekategorier). 
1.1. ARRANGEMENT. 
Generelt.  
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub 
(NKK), samarbeidende klubber eller 
sammenslutninger av disse. 
 
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 
 
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. 
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. 
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. 
 
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 
fastsatte program. Hundefører skal under prøven 
følge prøveleder og dommers anvisninger. 
Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal 
dette meddeles dommer. 
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Overtegning.  
Se ”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. 
 
Godkjenning av prøveresultatene.  
NKK avgjør om prøven kan anerkjennes. 
Resultatene er registreringsberettiget når prøven 
er anerkjent. 
 

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.  
Hunden 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. Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær 
må medbringes til prøven og fremvises 
uoppfordret til arrangør.  
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 . 
 
Førere.  
Rett til å delta har enhver som av NKK eller 
samarbeidende klubb ikke er fratatt denne rett. 
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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.  
 
Påmeldingsavgift.  
Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, 
samarbeidende klubb eller utenlandsk 
kennelklubb samarbeidende med NKK, skal 
betale dobbel påmeldingsavgift. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
Ansvar.  
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. 
 
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.  
 
Dommerplikter. 
 Dommeren skal:  
• Påse at førers navn og hundens ID-merking 

er angitt på kritikken og kontrollere 
dokumentasjon på ID-merking. 

• Under prøven bedømme hundens 
prestasjoner. 

Dersom hunden utfører et utilfredsstillende 
arbeide, kan dommer avbryte prøven. 
 
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. 
 
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.  
Hardhent avstraffelse av hund er forbudt. Bruk 
av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker 
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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 
skriftlig rapporteres til prøveledelsen og NKKs 
representant innen prøvens utløp. Ved 
bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.  
 
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. Avgjørelsen kan appelleres til NKK innen 
1 uke sammen med appellgebyr. 
Protestgebyret er til enhver tid lik det  
dobbelte av påmeldingsavgiften til Norsk Kennel 
Klubs utstillinger. Gebyret tilbakebetales hvis 
klagen godtas. 
 
1.5. DISPENSASJON.  
NKKs Hovedstyre kan, når særlige 
omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra 
disse regler. 
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2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED  
KARAKTERTEST 

 
Gjeldende fra 2004 

 
 
 
 

1. NKKs representant oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund. 
 
2. Det skal benyttes autoriserte dommere. Representanten er prøvens høyeste myndighet 

hva angår fortolkning av regler. 
 
3. Representanten må være tilstede under hele prøven. NKKs representant kan ikke starte 

med hund. Hund tilhørende NKKs representant kan ikke starte. 
 
4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og 

saken forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal man innrapportere saken til 
NKK. 

 
5. For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKKs representant så langt 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 gjennom 

prøvens dokumenter. 
 
7. NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med 

eksamenskandidater. 
 
8.  NKKs representant skal påse at det kun benyttes godkjente figuranter og testledere. 
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3. KLASSEINNDELING. 
Det er ingen klasseinndelinger i karaktertest. 
 
 
4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN. 
 
Definisjon. Testbanen er en løype, gjerne en rund løype, hvor det utplasseres gjenstander 
og/eller figuranter i henhold til materialbeskrivelsen. 
Momenter er de påvirkninger som er ment å skulle utløse handling hos hund i testbanen. 
Dommere er de som av NKK er autorisert for karaktertest eller funksjonsanalyse og som er 
engasjert av arrangerende klubb for å bedømme hundens atferd etter fastlagt skjema. 
 
4.1. MOMENTENES FASER. 
Hvert moment omfatter tre sekvenser: Oppmerksomhet, Gjennomføring og Avslutning. 
 
Oppmerksomhet.  Hvert moment skal startes likt for alle hunder. Viser en hund liten eller 
ingen interesse, skal momentet ikke startes annerledes eller mer interessant for å få hunden til 
å aktivisere seg. 
 
Gjennomføring.  Påvirkningene i momentene som skal utløse reaksjon/handling fra hundens 
side skal ha samme utforming og styrke for hver hund. 
 
Avslutning.  Avslutningen skal gjennomføres slik at det ikke oppstår en ny 
påvirkning/situasjon for hunden. For eksempel må ikke testleder eller hundefører bevege 
objektet eller figuranten bevege seg i feil øyeblikk. 
 Tidsfaktoren har stor betydning for hunden og tiltak for å hjelpe hunden skal i alle moment 
skje med tidsintervall på ca. 15 sek., altså 15 sek. etter at hunden har passivisert seg eller der 
det ikke er fremdrift mot momentet. 
 
Avslutning – nysgjerrighet og gjenværende redsel. 
Gjennomføres der ikke annet fremkommer i momentbeskrivelsen. 
a. Føreren er passiv, hunden får undersøke uten hjelp. 
b. Hunden får noe hjelp av fører ved at denne går halvveis frem til objektet. 
c. Fører tar nærkontakt ved å stille seg ved/foran objektet – front mot front. 
d. Hundefører snakker til figurant eller objektet, figuranten svarer, og hundefører kan 

kaller på hunden. 
e. Hundefører hjelper figuranten med å ta av forkledningen. 
f. Når hunden har tatt kontakt koples denne. Uavhengig av om kontaktdelen har vært 

meget hurtig, skal hunden ikke tvinges til ytterligere undersøkelse. En hund som har 
vanskelig for å avreagere bør få forlate plassen ved momentet og bli med føreren på 
noen kontrollrunder til redselen er dempet. 

  g.   Kontrollrunder innledes i samme retning som hunden var i da momentet ble utløst. 
  h.   Ekstraordinære tiltak . 
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Eksempel på testbane.  
  
Moment nr. 1.:  Tilgjengelighet 
     
 
Moment nr. 2.: Passiv figurant 
   En helt tildekket passiv  
   figurant hvor hunden passerer. 
   Momentet skal være skjult  
   fra tilgjengelighetsprøven. 
 
Moment nr. 3.: Overraskelse - lydpåvirkning. 
   Noe faller ned på en blikkplate.  
   Se materiellbeskrielse.  
 
Moment nr. 4.: Visuell påvirkning. 
   Plutselig tilsynekomst av en  
   figurant som beveger seg raskt   
   på skrå foran, og videre fra  
   hunden. Figuranten beveger  
   seg maks. 5 meter. 
 
Moment nr. 5.: Skuddprøve. 
   Hunden prøves med ett skudd i  
   passivitet og ett i aktivitet. 
   Antall skudd deretter, etter  
   dommerens skjønn. 
Hunden skal være koblet i en minst 1,5 meter førerline. Dommerne kan beordre føreren til å 
benytte langline eller koble hunden løs. Avstanden mellom momentene må være så stor at  
hunden "mister" kontakten med foregående moment, før den prøves i den neste. 

 
 
5. PREMIERING. 
Det er ingen premiering på karaktertest. 
 
 
6. BEDØMMELSE OG GODKJENNING. 
Prøven bedømmes etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/egenskaper. 
Prøven bedømmes bestått/ikke bestått. 
 
Originalt registreringsbevis skal foreligge ved deltakelse på karaktertest. Resultatet 
bestått/ikke bestått skal føres på baksiden av originalt registreringsbevis, undertegnes av 
dommere og stemples med arrangerende klubbs stempel. 
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7. KOMMENTARER  TIL  NKKS FELLESBESTEMMELSER. 
Som tillegg til NKKs fellesbestemmelser pkt. 1. gjelder også følgende for karaktertest: 
 
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. Karaktertesten er åpen for alle raser. Kuperte hunder som er av opprinnelig 
kuperingsrase, kan ikke delta jf. med Landbruksdepartementets forskrifter. Originalt 
registreringsbevis skal foreligge og leveres ved fremmøte på testen. Hunden 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 karaktertest. 
 
Avvisning..  Hunden avvises fra prøven dersom originalt registreringsbevis ikke kan 
forevises arrangør på prøves dag.  
 
Deltakerbegrensning. Ingen grense på maksimal antall hunder pr dommer. 
 
Dommere. Prøven bedømmes av to autoriserte dommere for karaktertest eller 
funksjonsanalyse. 
Dommer plikter å godkjenne testbanen før prøven starter. 
 
Regodkjenning:  Dommere som ikke har dømt ved karaktertest eller funksjonsanalyser i 
løpet av de siste tre år, er pliktige til å gjennomgå et repetisjonskurs eller avlegge 
eksamensarbeide med 10 hunder. Ved slikt eksamensarbeide skal en av dommerne være 
medlem i NKKs Fagkomité for karaktertest/funksjonsanalyse.  
Dommeren plikter og holde seg à jour ved å delta på samlinger. 
 
 
8. UTDANNINGSREGLER FOR KARAKTERTEST. 
 
8.1. GENERELT. 
- Egnede kandidater anmodes av klubben om å utdanne seg til dommere. 
- Kandidaten oversender søknad 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 v/Fagkomiteen for karaktertest og funksjonsanalyse gjennomgår søknadene før 

opptak som elever. 
 
8.2. SØKNAD OM ELEVSTATUS. 
Søknad 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, og dersom den innstilles positivt innkalles 

kandidaten til et opptaksintervju. 
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8.3. KARAKTERTESTDOMMERKURS. 
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.. 
 
Kursets innhold:    

 Dommerens etiske regler 
 NKK som organisasjon 
 Protokoller 
 Teoretisk gjennomgang av mentallære 
 Avsluttende teoretisk og praktisk prøve 

 
8.4. ELEVARBEIDE. 
Elevarbeidet inngår i dommerkurset. 
 
 
8.5. ASPIRANTARBEIDE. 
• Etter bestått teoretisk og praktisk prøve innvilges aspirantstatus. 
• Kandidaten må gå som aspirant ved minst 3 karaktertester på minimum 5 hunder pr test 

med minst to forskjellige dommerpar, en av dommerene må være et medlem av 
fagkomiteen. 

- Det kan kun gå en aspirant pr. dommerpar. 
- Kandidaten skal senest 14 dager før testen søke arrangør om å fungere som aspirant. 
- Ved gjennomføring av aspirantarbeidene skal kandidaten bedømme hundene fortløpende. 

Kandidaten bedømmer hundene og fører protokoll over disse. Kandidaten skal ikke 
diskutere med fungerende dommere under bedømmelsen. Kandidaten leverer sin orginale 
protokoll til fungerende dommere umiddelbart etter hver hund. 

- Dommerne må ikke kommentere bedømmelsen overfor hundeeier eller tilskuere før 
kandidaten har innlevert sin protokoll. 

- Arrangøren oversender de avlagte aspirantarbeidene samt kopi av dommerprotokoll i en 
lukket konvolutt, sammen med de øvrige prøvepapirene inn til NKK etter endt prøve.. 

- Kandidatens aspirantarbeider vurderes samlet av NKK v/fagkomiteen. 
 
8.6. EKSAMENSARBEIDE. 
- Etter innstilling fra NKK innvilges eksamensstatus. 
- Kandidaten skal senest 14 dager før testen søke arrangør om å få avlegge eksamen. 
- Ved eksamen skal en av dommerne være et medlem av fagkomiteen. 
- Det kan kun gå en eksamenskandidat pr. dommerpar. 
- Eksamenskandidaten bedømmer 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 karaktertestdommer 

overfor NKKs Hovedstyre.             
- Eksamen må være avlagt senest 3 år etter bestått kurs for karaktertestdommer 
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9. MATERIALLISTE. 
 
Arrangøren bør ha følgende utstyr tilgjengelig for avvikling av karaktertest: 
- Skanner for ID kontroll 
- Stempel med klubbens/avdelingens/arrangørens navn. 
- 9mm Startpistol (helst 2 stk) 
- Lav stol/stolsekk for passiv figurant 
- Stort pledd eller to sammensatte knappetelt som dekker passiv figurant. 
- Skrammel bestående av en 1,5 m lang ramme som en rillete blikkplate kan spikres fast i. 

Rillene skal gå på tvers. I tillegg kjetting ca. 3 kg og 20m langt tynt tau. 
 -    Stort pledd eller knappetelt som helt skjuler bevegelig figurant. 
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10. SØKNADSFRISTER FOR AVHOLDELSE AV PRØVER
                          Søknadsrutiner: se  www.nkk.no 

 
Kode Prøvekategori    Frist raseklubb/forbund Frist NKK 
20 Jaktprøve for retrievere       01.06   31.10 
21 Anleggsprøve blodspor       31.10 
25 Blodsporprøve – ordinær/samlet      31.10 
26 Blodsporprøve – bevegelig       31.10 
27 Fersksporprøve - ordinær/samlet      31.10 
28 Fersksporprøve – bevegelig       31.10 
29  Bruksprøve for Schweisshunder             31.10 
30 Elghundprøve – 1 dags samlet løshundprøve  15.01   31.01 
31 Elghundprøve – 2 dags samlet løshundprøve  15.01   31.01  
32 Elghundprøve – 1 dags separat løshundprøve  15.01   31.01  
33 Elghundprøve – 1 dags samlet bandhundprøve  15.01   31.01 
34  Elghundprøve – 2 dags samlet bandhundprøve  15.01   31.01  
35 Elghundprøve – 1 dags separat bandhundprøve  15.01   31.01  
36 Elghundprøve – 2 dags separat løshundprøve  15.01   31.01 
37 Elghundprøve – 2 dags separat bandhundprøve   15.01   31.01 
42 Harehundprøve – RR     15.12   31.01 
43 Harehundprøve – ÅP åpen prøve - samlet  15.12   31.01 
44 Harehundprøve – ÅP åpen prøve - separat  15.12   31.01 
45 Harehundprøve – SP småhundprøve    15.12   31.01 
46 Harehundprøve – EP eliteprøve    15.12   31.01 
50 Fuglehundprøve – høyfjell vinter   01.10   31.10 
51 Fuglehundprøve – høyfjell høst    01.01   31.01 
52 Fuglehundprøve – lavland vinter   01.10   31.10 
53 Fuglehundprøve – lavland høst    01.01   31.01 
54 Fuglehundprøve – skogsfugl høst   01.01   31.01  
55 Fuglehundprøve – kombinert    01.01   31.01 
56 Fuglehundprøve – fullkombinert   01.01   31.01 
57 Fuglehundprøve – skogsfugl vinter   01.10   31.10 
60 Jaktprøve for halsende fuglehunder      31.01 
61 Jaktprøve for halsende fuglehunder - spredt     31.01 
64 Jaktanleggsprøve for spanielrasene - bevegelig     31.10 
65 Jaktanleggsprøve for spanielrasene      31.10 
66 Jaktprøve for spanielrasene       31.10 
67 Kombinertprøve for spanielrasene del I      31.10 
68 Kombinertprøve for spanielrasene del II      31.10 
69 Kombinertprøve for spanielrasene del I – bevegelig     31.10 
70 Kunsthiprøve         31.10 
75 Drevprøve for dachshunder – ordinær/samlet     31.10 
76 Drevprøve for dachshunder - bevegelig      31.10 
77 Drevprøve for bassets - ordinær/samlet      31.10 
78 Drevprøve for bassets – bevegelig       31.10 
80 Karaktertest         31.10 
81 Funksjonsanalyse        31.10 
82 Kåringsprøve         31.10 
83 Brukshundprøve (Nordisk Brukshundsprogram)   01.09   31.10 
84 RIK- brukshunsprøve        31.10   
87 Mentalbeskrivelse Hund (MH)       31.10 
90 Sporprøve for blodhund        31.10 
95  Vannprøve for newfoundlandshund       31.10 
96 Lure-coursing for mynder       31.10 

(Utarbeides av NKK) 
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