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FORMÅL:        
- Avprøve og kartlegge hundens bruksegenskaper. 
- Tjene avlsarbeidet. 

1. FELLESBESTEMMELSER. 
(Gjelder for samtlige prøvekategorier). 
1.1. ARRANGEMENT. 
Generelt.  
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub 
(NKK), samarbeidende 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 
 
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. 
 
Overtegning.  
Se ”kommentarer” pkt. 7.  
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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. 
Se også ”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.  
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. 
Se også ”kommentarer” pkt. 7. 
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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. 
Se ”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.  
 
 
 

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.  
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. 

• 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. 
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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 
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 
BRUKSHUNDPRØVER 
 

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. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve, 

og spesielt kontrollere at de er overensstemmelse med regelverket. Hvis ikke dette er 
tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer. 
Oppdages feil bruk og/eller fortolkning av prøvereglene kan dette endres på stedet. 

 
6. 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 i samråd med prøvens leder. 
 

7. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gå 
gjennom prøvens dokumenter. 
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3. KLASSEINNDELING. 
Bruks kåringsprøver har ingen klasseinndeling 
 
3.1. Rasefortegnelse med hinderhøyder. 
 
Hinderhøyde  
40 cm gjelder for 
følgende raser: 
Affenpinsher 
Australsk terrier 
Basset artésian normand 
Bichon frisé 
Bichon Havanais 
Bolognese 
Border Terrier 
Boston Terrier 
Cairn Terrier 
Cavalier king charles 
spaniel 
Cesky terrier 
Chihuahua 
Chinese crested 
Chinese powder puff 
Dandie dinmont terrier 
Dansk-Svensk gårdshund 
Drever 
Dvergpinscher 
Dvergpuddel 
Dvergschnauzer 
Dvergspets 
Dvergdacs 
Engelsk buldog 
English toy terrier 
Fransk bulldog 
Glen of imaal terrier 
Griffon belge 
Griffon bruxellois 
Japanese chin 
Japansk spisshund 
King charles spaniel 
Lancashire heeler 
Lhaso apso 
Løwchen 
Malteser 
Mops 
Norfolk terrier 
Norwich terrier 
Papillon 
Pekingeser 
Petit brabacon 

Phalene 
Schipperke 
Sealyham terrier 
Shih tsu 
Silky terrier 
Skotsk terrier 
Skye terrier 
Tibetansk spaniel 
Toy puddel 
Volpino italiano 
Welsh corgi cardigan 
Welsh corgi pembroke 
West highland white 
terrier 
Västgötaspets 
Yorkshireterrier 
 
Hinderhøyde  
50 cm gjelder for 
følgende raser: 
Amerikansk cocker 
spaniel 
Amerikansk staffordshire 
bull terrier 
Australsk cattle dog 
Australsk kelpie 
Basenji 
Basset griffon vendeen 
Basset hound 
Bayersk vilsporhund 
Beagle 
Bendlingtonterrier 
Breton 
Bullterrier 
Chow chow 
Clumber spaniel 
Cocker spaniel 
Entlebucher sennenhund 
Field spaniel 
Finsk lapphund 
Finsk spets 
Foxterrier 
Harrier 
Hygenstøver 
Irsk terrier 

Islandsk fårehund 
Keeshound 
Kerry blue terrier 
Lakeland terrier 
Lapphund 
Lapsk vallhund 
Luzernstøver 
Manchasterterrier 
Mellompinscher 
Mellompuddel 
Mellomschnauzer 
Mudi 
Norbottenspets 
Norsk buhund 
Norsk lundehund 
Norsk elghund, svart 
Nova scotia duck tolling 
retriever 
Polsk owczarek nizinny 
Portugisisk vannhund 
Puli 
Pumi 
Pyrineisk gjeterhund 
Schweizerstøver 
Shetland sheepdog 
Shiba inu 
Smålandsstøver 
Softcoated wheaten terrier 
Staffordshire bull terrier 
Sussex spaniel 
Tibetansk terrier 
Tysk jaktterrier 
Wachtelhund 
Welsh springer spaniel 
Welsh terrier 
Whippet 
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Hinderhøyde  
65 cm gjelder for 
følgende raser: 
Afghansk mynde 
Airedaleterrier 
Akita inu 
Alaskan malamut 
Appenzeller sennenhund 
Australsk shepherd 
Bearded collie 
Beauceron 
Berner sennenhund 
Blodhund 
Border collie 
Borzoi 
Bouvier des Flandres 
Boxer 
Brasiliansk dogg 
Briard 
Bullmastiff 
Collie 
Chesapake bay retriever 
Dalmatiner 
Dobbermann 
Dunkerstøver 
Engelsk mastiff 
Engelsk setter 
Esrala mounten dog 
Faraohund 
Finsk støver 
Flat-coated retriever 
Foxhound 
Gammel dans hønsehund 
Golden retriever 
Gordon setter 
Grand danois 
Greyhound 
Groenendahl 
Grosser schweiser 
Grønlandshund 
Haldenstøver 
Hamiltonstøver 
Hannoversk viltsporhund 
Hollandsk gjeterhund 
Hovawart  
Irsk setter 
Irsk ulvehund 
Irsk vannspaniel 
Jämthund 
Karelsk bjørnehund 

Kleine mynsterlender 
Komondor 
Kuvasz 
Labrador retriever 
Landseer 
Leonberger 
Laekenois  
Malinois  
Maremma 
Norsk elghund grå 
Neapolitansk mastiff 
Old english sheepdog 
Podenco ibicenco 
Podenko portogues 
Pointer 
Pudelpointer 
Pyreneerhund 
Pyreneisk mastiff 
Rhodesian ridgeback 
Riesenschauser 
Rottweiler 
Saluki 
Samojedhund 
Sankt berhnard 
Schillerstøver  
Sennenhund 
Schäferhund 
Siberian husky 
Skotsk hjortehund 
Sloughi 
Slovakisk kuvasz 
Spansk mastiff 
Spinone 
Springer spaniel 
Stor mynsterlander 
Stor pudel 
Svart terrier 
Sydrussisk owtcharka 
Tervueren  
Tibetansk mastiff 
Tosa inu 
Utterhund 
Vizsla 
Vorstehr 
Weimaraner 
Wetterhound 
Vestsibirsk laika 
Østsibirsk laika 
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4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN. 
4.1. GENERELLE BESTEMMELSER: 

• Fysisk avstraffelse av hunden på stevneområdet er forbudt, og medfører bortvisning fra 
prøven. Episoden rapporteres til NKK.  

• Godbiter, leksaker og forsøk på fusk under og mellom øvelsene er forbudt, og kan medføre 
bortvisning. 

• Trening mellom øvelsene under bedømmelse av appelldelen er forbudt, og kan medføre 
bortvisning. 

• Hund som under stevnet går til angrep på, og skader annen hund, skal bortvises. Episoden 
innrapporteres til NKK.  

• Hundefører plikter å på forhånd informere dommerne, dersom vedkommende, i de øvelser 
dette tillates, har hund som ved innkomsten setter seg foran fører. Dersom man benytter 
denne innkomsten plikter man å gjennomføre dette i følgende øvelser: 

o Innkalling 
o Apportering 
o Hopp 

• Dersom en ekvipasje får ødelagt en øvelse, og dommerne anser at dette skjer av årsaker 
verken hund eller fører kan klandres for, skal dommerne la øvelsen utføres på nytt.  

• Det kan benyttes appellkommandør. 
 
4.2. LYDIGHETSØVELSER: 
Arrangør kan bruke plasskommandant under øvelsene, slik at dommerne kan konsentrere seg helt om 
bedømmingen. Alle øvelser begynner ved plasskommandantens første ordre og avsluttes på 
plasskommandantens tilsigelse, med mindre annet er angitt under de enkelte øvelsene. 
 
1. Fellesdekk 3 minutter Kommando: ”Dekk” e.l.                    Koeff. 3
Førerne legger hundene ved siden av hverandre med ca. 5 meters mellomrom og forlater dem gående 
ca. 30 meter hvor de stanser og vender seg mot hundene. Førerne skal være synlig for hundene, som 
skal ligge i 3 minutter uten å forflytte seg før plasskommandanten gir førerne tillatelse til å gå tilbake 
til hundene og kommandere dem opp i utgangstilling. 
 
Bedømmelse: Øvelsen er slutt når tiden er ute. Hund som forflytter seg mindre enn 3 meter, som 
bjeffer eller piper, skal ikke gis høyere karakter enn 8. Kryper hunden mer enn 3 meter, underkjennes 
den i øvelsen. Reiser eller setter hunden seg, underkjennes i øvelsen. Når førerne har lagt ned og 
forlatt hundene, må hundene ikke påvirkes. Dommeren kan gi ordre om avhenting av hund som grovt 
forstyrer annen hund. Må øvelsen gjøres om på grunn av teknisk feil (f. eks. hundeslagsmål), får ikke 
hund delta som helt eller delvis har forårsaket dette. Heller ikke får hund som er underkjent i øvelsen 
før den tekniske feilen inntraff, delta. For de øvrige hundene gjelder at karaktersettingen utelukkende 
skal baseres på den fornyede utførelsen. 
 
Anvisning: Tiden regnes fra den øyeblikk førerne har inntatt sine anviste plasser. Øvelsen skal 
utføres med minst 2 hunder. Overstiger antallet 10 hunder under prøven, må øvelsen avikles i flere 
omganger, dog må den utføres på samme sted for alle. Øvelsen er slutt når tiden er ute og 
hundeførerne får deretter beskjed om samlet å gå tilbake til hundene og på 
stevnelederens/dommerens anvisning kommanderes hundene til utgangsstilling. Når tiden er ute 
avsluttes bedømmingen. 
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2. Lineføring Kommando: ”På plass” e.l.              Koeff. 2 
Hunden, som føres i fritt hengende line skal villig følge føreren på dennes venstre side, med hode 
eller skulder ved førerens venstre kne. Ekvipasjen skal prøves i ulike gangarter og vendinger. Når 
føreren stanser skal hunden uten kommando innta utgangsstilling. Kommando er tillatt fra holdt og 
ved forandring av gangart. Fører velger selv hvilken hånd linen skal holdes i. 
 
Bedømmelse: Hund som under større deler av øvelsen føres i stram line ved å stritte imot eller dras 
etter, eller følger fører på lengre avstand enn ca. 1 meter, kan ikke godkjennes. 
 
Anvisning: Tempoet skal være vanlig marsjtakt unntatt når det er kommandert andre marsjtempoer. 
 
 
3. Fri ved foten Kommando: ”På plass” e.l                Koeff. 3
Hunden skal villig følge føreren på dennes venstre side, med hode eller skulder ved førerens venstre 
kne. Ekvipasjen skal prøves i ulike gangarter og vendinger. Når føreren stanser skal hunden uten 
kommando innta utgangsstilling. Kommando er tillatt fra holdt og ved forandring av gangart. 
 
Bedømmelse: Hund som under større deler av øvelsen følger føreren på lengre avstand enn ca. 1 
meter, kan ikke godkjennes. 
 
Anvisning: Tempoet skal være vanlig marsjtakt unntatt når det er kommandert andre marsjtempoer. 
 
 
4. Innkalling Kommando: ”På plass” e.l.               Koeff. 4
Føreren forlater hunden sittende og går ca. 15 meter. På plasskommandantens ordre kaller føreren 
hunden inn. 
 
Bedømmelse: Endrer hunden utgangstilling før innkallingskommandoen, gis ikke høyere karakter 
enn 8. Hovedvekten legges på god lydighet og raskhet ved innkalling. Forlater hunden plassen med 
mer enn 3 meter, underkjennes den i øvelsen. 
Kommer ikke hunden ved første kommando, skal ikke høyere karakter enn 7 gies. Kommer den 
heller ikke på andre kommando, skal øvelsen underkjennes. 
 
Anvisning: Hund som sitter foran skal etter ca 3 sekunder på førerens kommando innta 
utgangsstilling. 
 
 
5. Apportering Kommando: ”Apport – slipp” e.l.     Koeff. 3
Apportbukk i tre utleveres av plasskommandanten. Med hunden i utgangsstilling kastes 
apportbukken minst 10 meter. Hunden skal på førerens kommando raskt hente gjenstanden, vende 
tilbake til føreren, sette seg foran eller ved siden av føreren og etter tilsigelse fra plasskommandanten, 
på kommando avlevere gjenstanden. 
 
Bedømmelse: Øvelsen begynner når føreren kaster gjenstanden og er slutt når hunden har avlevert 
gjenstanden, dog med det forbehold at hvis hunden avleverer gjenstanden sittende foran føreren, skal 
hunden på kommando, innta utgangstilling. 
Tygger hunden på gjenstanden senkes karakteren. Ved kraftig tygging bør det ikke gis høyere 
karakter enn 6. Hund som slipper gjenstanden eller tyvstarter skal ikke gis høyere karakter enn 7. 
 
Anvisning: Hund som har avlevert sittende foran, skal etter ca 3 sekunder på førerens kommando 
innta utgangsstilling. 
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6. Dekk fra holdt Kommando: ”Dekk” e.l.                    Koeff. 2
På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På fornyet ordre gjør føreren holdt, kommanderer 
hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden, til det gis ordre om helt om 
og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake til hunden. På ny ordre kommanderes den i 
utgangsstilling. 
 
Bedømmelse: Øvelsen er slutt når føreren har stanset og vendt seg om. 
Hund som legger seg før kommando underkjennes. Hvis hunden ikke legger seg ved kommandoen og 
dette oppdages av føreren etter noen skritt, underkjennes øvelsen selv om hunden nå legger seg etter 
ny kommando. Hund som først legger seg og siden setter eller reiser seg før føreren har vendt seg 
om, underkjennes. Kryper hunden mer enn 3 meter etter at dekk kommando er gitt, underkjennes 
øvelsen.  
 
 
7. Fritt hopp overhinder Kommando: ”Hopp” e.l.                   Koeff. 2 
Føreren står med hunden i utgangsstilling i passe avstand (8 –10 meter) fra hinderet. På ordre fra 
plasskommandanten starter fører med hunden fri ved foten. På førerens kommando skal hunden 
hoppe over hinderet, og førerer skal passere hinderet og fortsette marsjen med hunden fri ved foten til 
plasskommandanten gir ordre om holdt 
 
Bedømmelse: River hunden hinderet eller tar ansats underkjennes øvelsen. Berører hunden hinderet 
kan den tildeles høyst 8. Hund som stopper foran hinderet og to ganger til vegrer å hoppe, skal 
underkjennes i øvelsen. 
 
Anvisning: Dommeren bestemmer fra hvilken side føreren får starte.  
Hinderets utforming fremgår av materialbeskrivelsen. 
 
 
4.3 SPORSØK  
 
1. Sporsøk – 200 meter med egen gjenstand Kommando: ”Spor” e. l.        Koeff. 4
Etter anvisning fra prøvens leder går føreren ut et ca. 200 meter langt spor. Det legges inn en vinkel 
etter ca 100 meter. Hunden skal ikke se at sporet blir lagt. I enden av sporet legger føreren en 
selvvalgt apportgjenstand.  
Hunden settes på sporet etter anvisning fra dommer og skal føres i sporline på minst 10 meters 
lengde. Føreren velger selv hvordan hunden skal slippes på sporet og han skal la linen løpe ut minst 
10 meter og deretter følge hunden, uten å dirigere den med lina. Hunden skal selvstendig arbeide seg 
gjennom sporet og apportere eller påvise gjenstanden.  
 
Bedømmelse: Hovedfokus skal legges på hundens forståelse av sporarbeide og i hvilken grad hunden 
har utarbeidet sporet.  
Øvelsen begynner når den slippes på sporet og er slutt når den har funnet sluttgjenstanden. Mangler 
sluttgjenstand, kan det ikke gis høyere karakter enn 8. 
 
Føring av hund: Føreren har anledning til å slippe lina eller korte ned på avstanden til hunden i 
uoversiktlig terreng, buskas og lignende. Hvis føreren uberettiget korter ned avstanden til hunden 
skal dette medføre karaktertrekk. Hund som løses fra sporlina eller søker fritt skal underkjennes. 
Likeledes skal øvelsen underkjennes dersom føreren åpenbart dirigerer hunden. 
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Avvikelser fra sporet: Hund som f. eks. slår i vinkelen uten å avbryte sitt arbeid og tar sporet ved 
første kontakt med det, bør ikke få nedsatt karakter av den grunn. Hvis føreren ved sportap utnytter 
sin mulighet til ved sportap å gå tilbake til et punkt han med sikkerhet vet at hunden hadde spor, bør 
høyere karakter enn 8 ikke gis. 
 
Anvisning: Dommerne følger ekvipasjen i hele sporets lengde. 
 
 
5. PREMIERING. 
Det er ingen premiering på kåringsprøve. 
 
 
6. BEDØMMELSE OG GODKJENNING. 
6.1. BEDØMMELSE 
Bedømmelsen skjer etter dommernes frie, subjektive skjønn, basert på prøvereglene. Samråd med 
meddommer er begrenset til hovedøvelsene spor. 
 
Fører står fritt i valg av kommandoord. Dersom kommandoordet i stor grad avviker fra det som er 
vanlig for øvelsen, skal dommerne innformeres på forhånd, slik at misforståelser kan unngås. 
 
Dersom annet ikke er angitt for den enkelte øvelse, er det tillatt med inntil to ekstra kommandoer. 
Ved bruk av ekstra kommandoer senkes karakteren. 
 
Det skal være åpen bedømmelse. Det skal gis skriftlig kritikk på fastlagt skjema. 
 
 
6.2. GENERELLE BEDØMMELSESKRITERIER 

• Dette programmet skal være en prøve på hundens bruksdugelighet. 
• Hund som er trykket eller viser ulyst til å utføre øvelsen skal trekkes.  
• Bedømmelsen skal først og fremst rettes mot øvelsens hovedmoment, og mot hundens 

forståelse for oppgaven. For å få godkjent karakter kreves at hunden fullfører øvelsen.  
• Kun de hunder som viser arbeidsglede, er effektive og målrettede i sitt arbeide kan oppnå 

høyeste karakter. 
• Bagatellmessige feil, og mindre førerfeil skal av samme grunn ikke medføre for sterk 

senkning av karakteren. 
• Tyvstart medfører underkjennelse av øvelsen, unntak er der hvor regelteksten sier noe annet.  
• Gjennomgående feil må ikke akkumuleres, men skal graderes og kan trekkes med inntil 2 

enheter. 
• Hund som under utførelse av øvelsene er stresset, piper unødvendig eller halser kan trekkes 

inntil 2 enheter.  
• I apporteringsøvelsen er øvelsen underkjent dersom hunden slipper/mister apporten for tredje 

gang. 
• Naturbehov trekkes med inntil 2 enheter i lydighetsøvelsene, skjer dette under spesialøvelsene 

skal dette anmerkes. 
• Hund som forlater plassen ved føreren side og vanskelig lar seg kalles inn, underkjennes i 

øvelsen. 
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6.3. GODKJENNING 
For godkjennelse må alle øvelser i lydighet være godkjent. Det vil si med karakteren 5 eller mer. I 
sporøvelsen må karakteren 6 eller mer oppnås for å bli godkjent. 
Prøvens bedømmes bestått/ikke bestått. 
 
 
7. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER. 
 I tillegg til NKKs ”Fellesbestemmelser pkt. 1.” gjelder også følgende for kåringsprøve: 
 
7.1. ARRANGEMENT 
Generelt. En prøve skal opprettholdes dersom det er minst 3 anmeldte ekvipasjer. 
 
Overtegning. Dersom antall anmeldte deltakere overstiger 20 deltakere, og arrangøren ikke kan 
skaffe flere dommere, evt. tekniske årsaker gjør at prøven ikke kan utvides, skal arrangøren foreta 
loddtrekning. 
   
Godkjenning av prøveresultatene. Resultatet bestått skal påføres på baksiden av originalt 
registreringsbevis, undertegnes av dommerne og stemples med arrangerende klubbs stempel. 
 
7.2. DELTAKELSE 
Hunder. Originalt registreringsbevis skal foreligge og leveres ved fremmøte på testen.  
 
Førere. En person kan fremføre flere hunder på prøvedagen. 
 
Avvisning. Foreligger ikke registreringsbevis skal hunden avvises fra prøven. 
 
Deltakerbegrensning. Maks 20 deltakere pr dommerpar. 
 
7.3. DOMMERE 
Oppnevnelse av dommere. Arrangør forespør og oppnevner dommerne så snart prøven er 
terminfestet. Det skal kun benyttes autoriserte dommere. Prøven dømmes av 2 autoriserte dommere. 
 
Regodkjenning. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av NKK. 
   
Uforutsett forfall av dommer. Hvis en dommer får forfall så sent at ny dommer ikke kan skaffes, 
kan settedommer oppnevnes i samråd med NKKs representant. 
 
 
8. UTDANNINGSREGLER FOR KÅRINGSPRØVEDOMMERE 
 
Utdannelsen av kåringsprøve dommere er den samme som for NKKs brukshundprøver (Nordisk 
program). Du er utdannet til å dømme kåringsprøver når du er autorisert brukshunddommer.    
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9. SØKNADSFRISTER FOR AVHOLDELSE AV PRØVER 
 OBS Nye søknadsrutiner! 
          Vårt skriv ang. nye rutiner er også tilgjengelig på  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 
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10. MATERIAL BESKRIVELSE 
 

 

Hoppehinder  
Prinsippskisse 
 
Hinderet skal stå fritt på bakken og 
være så stabilt at det ikke velter ved 
lett berøring. 
 
9 stk. bord 100 x 20 mm. 
2 stk. bord 50 x 20 mm. 
Stativet består av U-profil med 25 
mm innermål. 

 
 

Treapport, prinsippskisse 

 17


	1. FELLESBESTEMMELSER.
	1.1. ARRANGEMENT.
	Generelt.
	Søknader.
	Prøvedokumenter.
	Ledelse av prøven.
	Overtegning.
	Avlysning av prøven.
	Godkjenning av prøveresultatene.

	1.2. DELTAKELSE.
	Hunder.
	Førere.
	Påmelding.
	Påmeldingsavgift.
	Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.
	Avvisning.
	Utestengelse av hund.
	Doping - Kunstig stimulering.
	Ansvar.
	Deltakerbegrensning.

	1.3. DOMMERE.
	Oppnevnelse av dommere.
	Dommerplikter.
	Opprettholdelse av dommerautorisasjon.
	Regodkjenning.

	1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG
	KLAGER.
	Disiplinærforhold.
	Klager.

	1.5. DISPENSASJON.

	2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED BRUKSHUNDPRØVER
	3. KLASSEINNDELING.
	4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN.
	4.1. GENERELLE BESTEMMELSER:
	4.2. LYDIGHETSØVELSER:
	1. Fellesdekk 3 minutter
	2. Lineføring
	3. Fri ved foten
	4. Innkalling
	Kommando: ”På plass” e.l.               Koeff. 4

	5. Apportering
	6. Dekk fra holdt
	7. Fritt hopp overhinder

	4.3 SPORSØK
	1. Sporsøk – 200 meter med egen gjenstand


	5. PREMIERING.
	6. BEDØMMELSE OG GODKJENNING.
	6.1. BEDØMMELSE
	6.2. GENERELLE BEDØMMELSESKRITERIER
	6.3. GODKJENNING

	7. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER.
	8. UTDANNINGSREGLER FOR KÅRINGSPRØVEDOMMERE
	9. SØKNADSFRISTER FOR AVHOLDELSE AV PRØVER
	10. MATERIAL BESKRIVELSE

