
VEDLEGG TIL 
UTKAST TIL REVIDERT REGELVERK FOR BRUKSHUNDPRØVER 

 
SAMMENSTILLING AV DE VIKTIGSTE ENDRINGENE 

 
Viser til tilsendt Utkast 14.4.0 til revidert regelverk for brukshundprøver. 
 
Fagkomiteen for Bruks vil her sette opp noen punkt som representerer de viktigste 
målsetningene og endringene i revideringen. 
Utkastet baserer seg på arbeid i perioden 2010 – 2014. 
 
Revideringen har hatt som overordnet mål å rette fokus på at regelverket i større grad skal 
kunne være en ”håndbok” for alle som har med brukshundsporten å gjøre:  
- Utøvere 
- Arrangører 
- Øvingsledere 
- Dommere 
 
Dette har vi prøvd å gjennomføre bl.a gjennom: 
- å gjennomgå all tekst som handler om øvelsens beskrivelse, gjennomføring og bedømmelse 
- å bruks en ordlyd som fører til at øvelsene blir gjennomført likt uansett stevne og   
  øvingsleder 
- å få gjennomgående ordlyd gjennom hele programmet 
 
Vi har også hatt en målsetning i forhold til at sammensetningen og vektingen av de 
forskjellige øvelser i større grad skulle bære preg av å være et bruksprøveprogram. 
Dette har vi søkt å få til ved å se på hvordan de forskjellige delene i programmet er vektet. 
 
Pkt. 3. Klasseinndeling 

• Øvelsenes start og stopp: Presisering i teksten 
• Publikum: Gjennomgående oppfordres det til å legge til rette for publikum. 
• ”3-sekunders-regel”: I forbindelse med tydeliggjøring av hvordan de forskjellige 

øvelser skal gjennomføres, vil det også bli fokusert på at alle moment skal startes/ 
avsluttes etter 3 sek. For eksempel: kryp, hvor stoppen skal være på 3 sekunder, 
hunden skal sitte bak hinderet i 3 sekunder.  

• Hinderhøyde og apportvekter: Baseres på mankehøyde og ikke rase. 
• Opprykk: følger hunden. 

 
Pkt. 4: Gjennomføring av prøven 
 
Lydighet Klasse D 

• Øvelsen ”Gå foran i line” foreslås tatt bort. 
• Fritt hopp over hinder: Hunden skal hoppe en vei; fra sitt og mot fører. ( Som Lp 

klasse I) 
• Alle ”dekk-moment” avsluttes nå med ”sitt opp”. 
• Tekstendringer, presiseringer og bedømmelseskriterier 

 
 
 
 



 
Lydighet klasse C 

• ”Gå foran i line”: Selve momentet skal foregå over en strekning på 30 m. 
• Fellesdekk: Synlig fører, 50 m, uten skudd 
• Alle ”dekk-moment” avsluttes med ”sitt opp”. 
• Tekstendringer, presiseringer og bedømmelseskriterier 

 
Lydighet klasse B 

• Ingen endringer i øvelsessammensetningen. 
• Øvelsen ”Fellesdekk” avsluttes med ”sitt opp”. 
• Ingen øvelser utelatt 
• Tekstendringer, presiseringer og bedømmelseskriterier 

 
Lydighet klasse A 

• Ingen øvelser utelatt 
• Øvelsen ”Fellesdekk” avsluttes med ”sitt opp”. 
• Fellesdekk m/ skudd: Skudd avfyres 30-50 m fra hundene 
• Tekstendringer, presiseringer og bedømmelseskriterier 

 
 
SPESIALØVELSER 
 
Generelle bestemmelser for FELTSØK 
Det er nå foreslått å ha med øvelsen feltsøk i alle klasser. 
Det foreslås samtidig at øvelsen Budføring utgår i klasse D og C 
 
Presiseringer rundt punktene:  

• Søksområdet: Oversiktlig 
                          Egne områder for kl D/C og B/A 

• Merking av feltet: Tidsangivelse 
• Gjenstander: størrelse, type, og avstand 
• Overtråkking 
• Grunnlinje 
• Øvelsens start og stopp 

 
Generelle bestemmelser for SPOROPPSØK / SPOR 
Forslag om funksjonærspor også i klasse D. 
Endring /presisering av lengder og antall gjenstander i klasse C, B og A 
Presisering av: 

• Merking av sporoppsøk 
• Bedømmelseskriterier sporoppsøk 
• Gjenstander: størrelse 
• Avstand mellom spor i samme område 
• Start og slutt; spor og sporoppsøk 

 
Generelle bestemmelser for RAPPORT 

• Ingen endringer på gjennomføring 
• Presisering i forhold til øvelsens start og stopp 

 
 



 
Generelle bestemmelser for RUNDERING 

• Generelle presiseringer 
• Presisert: ”Gjennom området skal det gå en naturlig vei eller merket midtlinje……” 
• I klasse A skal ekvipasjen rundere helt til sluttpunktet, selv om alle figuranter er 

funnet. 
• Vanning av hund er tillatt, og skal foregå på midtlinja 

 
 
KOEFFISIENTER 

• Gjennom hele revideringen er det også en gjennomgang av de forskjellige øvelsers 
koeffisienter.  

• Vektingen mellom lydighetsøvelsene og bruksøvelsene er nå i alle klasser:  
Lydighet: 260 p / Skogsøvelser: 390 p 

 
 
Pkt.7: Bedømmelse og godkjenning 
Tekst / justeringer 
Kvalitetssikring koeffisienter, premiering, opprykk 
Gjennomgang av bedømmelseskriteriene for alle øvelser. Tekst /karakterer 
 
Pkt. 11: Utdanningsregler for bruksprøvedommere 

• Mål: å få dette punkt ut av regelverket. 
• Oversikt over denne utdannelsen ønsker vi å ha på NKKs hjemmeside. 
• Dommerutdannelsen er også under revidering. 

 
Pkt. 12: Materialbeskrivelse 

• Oversikt over de forskjellige lydighetsøvelser i de ulike klassene. 
• Noe endring på rekkefølgen på øvelsene. 
• Presisering og tydeliggjøring av prinsippskissene 

 
 
 
 
 
Fagkomiteen for Bruks 
Ellinor Antonsen 
Leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


