
NKKs KG for bruks presiserer følgende vedr. regelverket: 
KG for bruks 19.06.2012. 
ID kontroll. 
Punkt 1.2. Deltakelse. Hunder. 
 Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID merket for å delta på terminfestede 
 prøver i Norge. Dette medfører at: 
 Arrangør kan når som helst gjennomføre kontroll av hundens ID merking. 
  
Mentaltest. 
Punkt 10. Deltakelse. Hunder. 
 Det er teksten på NKKs hjemmeside som er korrekt.  
 Hunden må være fylt 12 mndr. senest første prøvedag for å kunne delta på prøve. 
 For hund som er fylt 18 mndr. kreves:  
 Bestått K-test, bestått funksjonsanalyse (inkludert forsvarets), bestått Ferdselsprøve, 
 gjennomført MH m/skudd eller godkjent politihund. 
 Arrangør: kan når som helst gjennomføre kontroll av hundens mentaltest. 
 
ID kontroll/mentaltest: 
 Dette medfører at alle deltakere til enhver tid må ha med seg i original hundens 
 registreringspapirer. Uten registreringspapirene kan man  resikere ikke å få starte. 
 
Slektsforhold ved påmelding. 
 Dommeren må vike plass hvis det er i konflikt med slektsforholdet. 
 
GPS/Mobiltelefon. 
 Det kreves redelighet at det ikke benyttes tekniske hjelpemidler som vil bli  
 oppfattet som juks 
 
HVORDAN FORSTÅ OG PRAKTISERE REGELVERKET  
22. april 2012. 
 
ØVELSE HENDELSER/SITUASJONER BEDØMMES 

SLIK 
 

   
Feltsøk  Dommer skal opplyse til HF øvelsens start 

og stopp. 
Gjenstander:I tillegg til metalgjenstander ble 
det enighet om å ikke benytte glass, ball, 
leker som piper, tynn hard plast eller andre 
gjenstander som kan skade hunden. Viktig å 
benytte gjenstander med forskjellig fertsbilde 
for å utprøve hundens søksegenskaper. 
”naturbehov” skal bemerkes og kan trekkes 
med inntill 1 enhet  

 

Rundering  Feil i forrige referat. Det er enighet om at 
”stressmelding” hals eller bringkobbel ikke 
skal bedømmes som feilmelding, men går 
undere ”andre feil” som medfører passende 
trekk. Dersom hunden “stressmelder” og 

 



kommer inn med melding regnes dette som 
“Feilmelding” når den ikke kan påvise 
figurant. 

   
Fremadsending  Hundeføreres tempovariasjoner skal medføre 

karakternedsettelse. Avvik i sideretning gis 
et trekk på 1 enhet ved avvik på mer enn 3 
meter. Ved overskridelse av lengde skal hele 
hunden være over grensen. 
Fører stopper hunden med en eller annen 
komando før grensene overskrides skal 
bedømmes som dobbeltkomando 

 

Fri ved foten  Alle oppfordres til å følge opp regelverket på 
at kun hund som viser arbeidsglede kan få 
høyeste karakter. 
Kontakt med fører vektlegges, øyekontakt er 
ønskelig. 

 

Hals Hvis HF i kampens hete bruker feil 
kommando så skal dette trekkes som 
dobbeltkommando. Eks hvis halskommando 
feilaktig brukes i stedet for stillekommando 
så skal det ikke trekkes for ”halser når den 
ikke skal” men som for dobeltkommando. 
 

 

Kryp Som øvelsen sier så skal hunden krype, men 
åling kan gi godkjent (5) 

 

Apportering med avlevering 
foran 

Bedømmelse avlevering: Hunden skal sitte 
tett og rett foran og etter ca3 sek 
kommanderes hunden til å slippe for derette 
kommanderes fot/på plass som bedømmes 
etter kriteriene raskt og i korrekt 
grunnstilling     

 

Budføring Innkomst foran (fører/hjelpefører) er 
godkjent 

 

 
Begrensning i 
antall hunder 

Det presiseres at begrensningen på 15 og 10 hunder kl 
A rundering gjelder når en dommer dømmer alene alle 
øvelsene 

 

Dommeretikk. 
”Dømming fra 
sidelinjen” 

Det er en uting at dommerens dømming kommenteres 
av tilstedværende dommere på sidelinjen. Dette må vi 
slutte med. Hvis du mener at dommeren har misforstått 
regelverket tas dette opp med vedkommende på 
tomannshånd. 

 

 
Prøvedeommervervets 
etiske innhold 

Dette finner du her: 
http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=4558 

 

Referent Aage Bergmo 
Punktene er gjennomgått og godkjent av Geir B. Larsen og Kristoffer Modell 
 


