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INSTRUKTØRUTDANNING  
Norsk Kennel Klub har utarbeidet utdanningsplaner for en ensartet instruktørutdannelse.  

 Trinn I utdannelsen er grunnutdanningen for instruktører innen all grunnopplæring av 

hund.  

 Trinn II er spesialutdanning innen de ulike sektorene: agility, lydighet, brukshund- 

arbeid, RIK og jakt.  

 Trinn III instruktører utdanner nye NKK - instruktører.  

  

  

   

  

 
                  

  

  

  

Kursene blir avholdt etter initiativ fra NBF og/eller fra samarbeidende klubber/organisasjoner 

og blir fortløpende annonsert på NKKs og NBFs internettsider: www.nkk.no og 

www.norskbrukshundsport.no under kurs/utdanning – instruktørutdanning. Noen kurs blir 

også annonsert i «Hundesport»  

Man kan også kontakte NKKs administrasjon for å få vite om det er noen planlagte kurs, hvis 

man ikke har tilgang til internett.   

  

Norsk Kennel Klubs mål med instruktørkurs trinn II er å opparbeide en instruktørstab slik at 

alle klubber har tilgang på bemyndigede instruktører. Trinn II instruktører skal avholde 

kurs/treninger for de som ønsker å arbeide med hund utover vanlig hverdagslydighet. 

Aktiviteten skal foregå igjennom organisasjonen, som med sine over 200 samarbeidende 

klubber har mange engasjerte og dyktige hundefolk spredt over hele landet. Ved hjelp av 

deres erfaring og utdannede instruktører forventes det kurstilbud med konkurransedyktig 

kvalitet.  

  

Hovedstyrevedtak  

46- Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet Hovedstyret diskuterte ulike 

problemstillinger knyttet til tillitsverv og inntektsbringende virksomhet. Generell informasjon 

om dette tema oversendes klubber, forbund og regioner. Problemstillingen tydeliggjøres i 

ulike utdanninger, etiske retningslinjer og tas inn i mandat for særkomiteer, fagkomiteer og 

kompetansegrupper.  

  

For nærmere beskrivelse se «Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet», som er 

publisert på NKKs nettsider.  

Trinn III - Agility 
Instruktør 

Utdanner instruktører trinn I, 
trinn II og III - Agility 

Trinn II  - Agility 
uktør Instr 

Avholder nybegyn ner og videregåe nde 
ydighet kurs i l 

Trinn III - Brukshund 
Instruktør 

Utdanner instruktører trinn I, 
trinn II og III - Brukshund 

Trinn II -  Brukshund 
Instr uktør 

Avholder nybegyn nde ner og videregåe 
kurs i Bruk shundøvelser 

Trinn III - Lydighet 
Instruktør 

Utdanner instruktører trinn I, 
trinn II og III - Lydighet 

-  Lydighet Trinn II  
uktør Instr 

Avholder nybegyn ner og videregående 
Lydighet kurs i  

Trinn III - RIK 
Instruktør 

Utdanner instruktører trinn I, 
trinn II og III - RIK 

Trinn  II - RIK 
uktør Instr 

Avholde RI K Grunnkurs 
Avholde Figurantk urs RIK Trinn I & II 

Trinn III - Jakt 
Instruktør 

Utdanner instruktører trinn I, 
trinn II og III - Jakt 

II - Jakt Trinn  
uktør Instr 

Avholder nybegyn ner og videregående 
hund trening kurs i Jakt 

Trinn I 
INSTRUKTØR 

Avholder kurs i grunnopplæring av hund 
( valp - unghund - voksen hund ) 

http://www.nkk.no/
http://www.nkk.no/
http://www.norskbrukshundsport.no/
http://www.norskbrukshundsport.no/


  

  

 

INSTRUKTØR TRINN II – BRUKSHUND  

KRAV OG UTDANNING FOR Å BLI GODKJENT INSTRUKTØR TRINN II - BRUKSHUND  

Formelle krav:  

• være godkjent trinn I instruktør i NKK  

• være medlem i NKK, samarbeidende klubb, eller NRH  

• akseptere og følge de til enhver tid gjeldende regler  

• Med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb/organisasjon som 

instruktør trinn II - Brukshund  

  

Praktiske krav:   

Ha trent og ført fram hund i minst ett av følgende:  

1. Ha oppnådd godkjent karakter klasse A i spor, rundering eller begge grener i 

NKKs offisielle Brukshundprøveprogram (NBF).   

2. A-godkjent redningshund, sommer, i Norske Redningshunder.   

3. Ha oppnådd predikatet God i klasse 3 i RSP, RRP, eller begge grener i NKKs 

Regler for Internasjonale Konkurranser RIK  

4. Godkjent patruljehund i politiet eller forsvaret.  

5. Søkshund narkotika  

  

I tillegg kreves det å ha virket som instruktør på kurs, treningsgrupper etc. i minst 20 

timer.  

Kun personer som oppfyller ovennevnte krav kan delta på NKKs/NBFs kurs for 

instruktører trinn II - Brukshund.  

  

Kurset er modulbasert etter følgende modell  

  

• Modul 1 – Grunnmodul -  regler, lovverk etc.  

- pedagogikk  

- atferd og læring  

- lydighetsøvelsene  

- feltsøk  

- rapport - teori  

- skriftlig eksamen   

  

• Modul 2 – Spor   

- spor - teori og praksis  

- pedagogikk i praksis   

- atferd og læring  

- praktisk eksamen  

  

• Modul 2 – Rundering  

- rundering - teori og praksis  

- pedagogikk i praksis  

- atferd og læring  

- praktisk eksamen  



  

  

 

Instruktørutdannelsen baserer seg på kandidatens praktiske erfaring med hund etter 

følgende kriterier:  

• Praktisk erfaring (resultat) fra rundering etter et av NKK`s to 

bruksprøveprogram (NBF/RIK), blir etter bestått kurs godkjent Trinn II 

bruks rundering.  

• Praktisk erfaring (resultat) fra spor etter et av NKK`s to bruksprøveprogram 

(NBF/RIK), blir etter bestått kurs, godkjent Trinn II bruks spor.  

• Praktisk erfaring (resultat) fra spor og rundering etter et av NKK`s to 

bruksprøveprogram (NBF/RIK) blir etter bestått kurs, godkjent Trinn II 

bruks spor/rundering.  

  

Målet er å kvalitetssikre at instruktørene som utdannes skal ha både teoretisk og 

praktisk kompetanse i de grenene de skal undervise i.  

  

  Utdanningskort:   

Deleksamener fylles inn og kvitteres for av sensor og instruktør etter hvert som det er               

oppnådd.       

  

Modulene avsluttes med hhv skriftlig og praktisk eksamen. Innsendte besvarelser vil 

etter gjennomgang og kontroll av NKK bli makulert.  

  

Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, 

sender kandidaten inn kopi av utdanningskort til NKK for offisiell godkjenning i 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre. Man får da status som godkjent Instruktør 

trinn II Bruks – spor, Trinn II bruks – rundering, eller Trinn II bruks – 

spor/rundering i Norsk Kennel Klub.  

  

FK bruks kan i helt spesielle tilfeller, etter søknad, gi dispensasjon fra denne 

utdanningsplanen.  

  

UNNTAK  
Utdannede instruktører i politiet, forsvaret, eller NRH (sommer) gis dispensasjon 

fra kravet om å være godkjent Trinn I instruktør NKK.  

   

Men følgende praktiske krav må oppfylles:  

            Ha trent og ført fram hund i minst et av følgende:  

1. Ha oppnådd godkjent karakter i klasse A, spor og/eller rundering etter regler for 

Brukshundprøver. (NBF)  

2. Oppnådd predikatet God i RSP og /eller RRP kl 3 etter regler for RIK  

  

NKK ønsker et så bredt samarbeid som mulig med offentlige etater. Det er derfor lagt 

opp på denne måten, slik at man kan dra gjensidig nytte av hverandre når det gjelder 

utdanning av hund og hundeførere.   

NKKs organisasjons mange samarbeidende klubber, og det brede spekteret av 

hunderaser gir nyttig læring og erfaring for instruktører i politiet, forsvaret og NRH.  

Instruktører fra politiet, forsvaret og NRH med sin brede hundefaglige bakgrunn vil  

 utvilsomt komme det organiserte hundeholdet til gode.    



  

  

 

Instruktørens ansvar ovenfor  Norsk Kennel Klub  
  

Som ferdig utdannet instruktør med bemyndigelse fra NKK har man et stort ansvar. Som 

NKK-instruktør representerer man ikke bare seg selv og sin klubb lenger, man representerer 

også NKK, og med det hele det organiserte hundeholdet.   

Dette er det også viktig å merke seg for samarbeidende klubbene/organisasjonene som 

anbefaler kandidater til instruktørutdanningen.   

For å opprettholde sin kompetanse og ferdigheter oppfordres alle NKKs instruktører til å 

holde kurs, lede treningsgrupper, samt delta på instruktørsamlinger som avholdes hvert 3. år i 

regi av NBF.  

  

  

  

Anbefaling fra klubb samarbeidende med NKK  
  

Det er et stort ansvar å anbefale en instruktør. Instruktørene er en del av NKKs ansikt utad. 

Klubben skal derfor ha god kjennskap til medlemmer som ønsker en slik anbefaling. Det er 

faktisk ikke alle som er like egnet til å være instruktører. Styret i klubben bør derfor 

forespørre de i klubben som er egnet til å vurdere en slik sak. Er det et medlem man ikke 

kjenner godt nok, kan man innkalle vedkommende til intervju.   

  

Klubben skal bruke følgende grunnlag for å anbefale en instruktør:  

  

Kandidaten skal:  

 være minst 18 år gammel  

 være medlem av NKK, samarbeidende klubb, eller NRH  

 vise stor interesse for hundesaken  

 forplikte seg til å virke som instruktør  

 akseptere og følge de til enhver tid gjeldende regler  

  

  

  

  

  

KURS SOM AVHOLDES AV INSTRUKTØR TRINN II - BRUKSHUND  
  

• Kurs i all grunnopplæring av hund (valp - unghund - voksen hund)  

• Nybegynnerkurs/opplæring i Brukshundøvelser  

• Videregående kurs/opplæring i Brukshundøvelser  

  

 

 

 



  

  

 

GJENNOMFØRING AV INSTRUKTØRKURS  

TRINN II - BRUKSHUND  
  

NKK`s regioner, samarbeidende klubber og deres avdelinger, eller forbund tilsluttet NKK står 

som arrangør. Disse skal engasjere en instruktør trinn III – Brukshund som faglig ansvarlig. 

Det er arrangøren som skal forestå all korrespondanse med kursdeltagere og NKK vedrørende 

kurset. De er også ansvarlig for å bestille kursmateriell, meddele NKK eksamensdato, samt 

oppnevne sensor.  

Kandidater:  

• Alle kandidater, uavhengig av praktisk erfaring med egen hund, spor, rundering eller  

 begge deler, gjennomfører alle modulene. 

• Skriftlig eksamen etter Modul 1.  

• Praktisk eksamen gjennomføres etter at Modul 2, spor og rundering er gjennomført. 

Kandidatene går opp i rundering og/eller spor.  

 

• Kandidater som mangler praktisk krav fra en av grenene, kontakter NBF som 

tilrettelegger for at kandidaten skal kunne gå opp til praktisk prøve når kravet med 

egen hund er oppnådd. 

  

Arrangørens oppgaver:  

  

• Oppnevne kontaktperson – som er klubbens (arrangørens) ansvarlige for at kurset 

avvikles etter NKKs Utdanningsplan. Kontaktpersonen tar hånd om all 

korrespondanse og kontakt med NKK  

• Søke NKK (eget skjema) om avholdelse av kurs. Det er søknadsfrist på 4 uker før 

kursstart. Man får da tilsendt kurspakke med bestillingsskjemaer, informasjon til 

arrangør, kursdeltagere og instruktør.   

• Skaffe kurssted og offentliggjøre kurset på sosiale medier – NKK, NBF, NRH og 

samarbeidende klubbers hjemmesider.  

• Engasjere instruktør trinn III Brukshund. Instruktørliste finnes på www.nkk.no  

• Engasjere sensor (instruktør på kurset kan ikke benyttes som sensor). Som sensor 

benyttes instruktør bemyndiget trinn III Brukshund.  

• Bistå med avviklingen avsluttende teoretisk og praktisk prøve.  

• Kontakte NKK hvis det oppstår problemer underveis.  

• NKK sender eksamensoppgavene til arrangør en uke før eksamen.  

• Arrangør er ansvarlig for gjennomføringen av skriftlig eksamen.  

• Dele ut de skriftlige eksamensoppgavene, og påse at eksamen blir avholdt etter 

regelverket.  

• Samle inn oppgavene og sende disse i lukket konvolutt til sensor for vurdering.  



  

  

 

• Når eksamensoppgaven er rettet av sensor, returnert til NKK, vil kandidatene få 

skriftlig svar fra NKK  

  

Hovedinstruktør på kurset skal (instruktør trinn III – Brukshund):  

  

• Fortløpende vurdere kursdeltagernes teoretiske og praktiske ferdigheter.  

• Sørge for at de blir sammenheng mellom teori og praksis.  

• Påse at alle kursdeltagerne får gjennomføre minst 2 teoretiske og minimum 5 praktiske 

leksjoner. Fylle ut skjemaet «Mal for bedømming av kandidatleksjon», som brukes 

som tilbakemelding til kandidaten.  

• Instruktøren skal kvittere på utdanningskortet for bestått muntlige leksjoner.  

• Sørge for at kurset gjennomføres i tråd med utdanningsplanen.  

Instruktøren har mulighet til å utnytte andre krefter, for eksempel andre instruktører trinn 

II eller III - Brukshund, eller andre som har særlig kompetanse om spesielle emner. Det er 

imidlertid trinn III instruktøren som er faglig ansvarlig for at kurset gjennomføres i 

henhold til NKKs Utdanningsplan.  

  

MÅLBESKRIVELSE MED KRAVNIVÅER  
  

Ved beskrivelse av utdannelsesmålene brukes begrepene:  

- kunnskaper  

- ferdigheter  

- holdninger  

 Det vil bli stilt krav til kandidaten på alle tre områder for at han/hun skal kunne bli godkjent 

som instruktør. Kravene til holdninger er gjengitt i de formelle kravene, og skal reflektere det 

synet samfunnet har på godt og etisk riktig hundehold  

  

Kunnskapsmål:  

God kunnskap: Veilede, analysere og utdype   

A. Kandidaten skal ha god forståelse av pensum og kunne bruke denne kunnskapen i 

praktisk instruksjon på en tilfredsstillende måte.   

B. Kursdeltageren skal kunne dele opp en øvelse i delmomenter og momenter og kunne 

veilede og gi opplæring på de ulike trinn hos sin målgruppe av kursdeltagere  

  

Ferdighetsmål:          

God ferdighet: Sette sammen, generalisere og gjennomføre.    

A. Instruktørkandidaten skal selvstendig og under realistiske forhold kunne gjennomføre 

et kurs.  

B. Han/hun skal kunne tilpasse sin instruksjon i forhold til ulike ekvipasjer.  

C. Kursdeltageren skal kunne utføre flere handlinger samtidig eller etter hverandre i en 

riktig rekkefølge.  

  



  

  

 

Holdningsmål:  

Gode holdninger:    

A. Oppfordre til å lære fra seg gode holdninger til hund og hundehold som er i tråd med 

NKKs etiske regelverk og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.  B. 

Kursdeltakeren skal være kjent med regelverket.   

C. Kursdeltakeren skal kunne informere om innholdet i regelverket, og skal kunne gi 

gode eksempler til hvordan man praktiserer et godt hundehold.  

    

KURSINNHOLD  

PENSUMLITTERATUR  

• NKKs utdanningsplan for instruktører trinn II – Brukshund.  

• En pedagogisk veiledning for Norsk Kennel Klubs instruktører.  

• «Din hund» av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg Järverud. (DH)  

• «Din hund fortsetter» av Sven Järverud og Gunvor af Klinteberg Järverud. (DHF) 

(norsk oversettelse)  Regelverk for Brukshundprøver.  

• Instruktørens egne undervisningsopplegg  

  

 Skjemaer i bruk:   

• «Mal for bedømming av kandidatleksjon – muntlig prøve»  

• «Mal for bedømming av kandidatleksjon – praktisk instruksjon»  

• «Mal for bedømming praktisk eksamen»  

  

Anbefalt tilleggslitteratur:  

• «Hundespråk» av Renee Sjøberg  

• «Leksikon i hundespråk» av Anders Hallgren  

• Hundens mentalitet (från test till beskrivning) av Ingrid Tapper  Mentaltest – 

hundens högskoleprov -hefte av Barbro Börjesson  

• Søkshunden, sporhunden og rapporthunden av Inki og Roland Sjøstrøm  

• Hefter av Terje Østlie (kan bestilles)  

  

SELVSTUDIUM  

Klubben: Er det spesielle ting du bør vite om din egen klubb?  

Regelverk: Bruksprøver, kåringsprøver, karaktertest og funksjonsanalyse.  

Stell og pleie av hunden Side: 49-52 (DH)  

Hunden og loven: nkk.no (kjøpe hund og ansvarlig hundehold). Lovdata.no (lov om 

hundehold)  

  

  

NB! Kurset krever at deltagerne leser hjemme og er forberedt til kurset. Kurset brukes til å 

gå igjennom det viktigste og det deltagerne trenger hjelp til. Egenarbeid er svært viktig.   

Det er instruktørens ansvar å påse at pensum gjennomgås.  



  

  

 

   

GJENNOMFØRING AV KANDIDATLEKSJONER I  

KURSTIDEN  
  

Instruktøren skal underveis i kursperioden bedømme minimum to teoretiske, og fem 

praktiske leksjoner. Mal for bedømming skal brukes, og tilbakemeldes til eleven etter 

hver leksjon.   

  

KRAV TIL GJENNOMFØRING  

  

Teoretisk leksjon: Under gjennomføringen kreves det av kandidaten:  

• At kandidaten gjennom sine leksjoner viser utvikling i forhold til faglig dybde og evt. 

kan svare på tilleggsspørsmål ved behov.  

• At kandidaten viser utvikling i det å kunne uttrykke seg forståelig og vise til praktiske 

eksempler.  

• At kandidaten viser utvikling i det å ta i bruk vanlige hjelpemidler i «klasserommet».  

• At kandidaten viser utvikling i det å disponere tiden gitt til framføringen.  

• At kandidaten viser utvikling i det å forberede seg.  

Videre vil instruktøren se på personlig opptreden, dvs. kroppsspråk, bekledning, holdninger 

og fakter.   

  

Bedømming:  

  

• Mal for bedømming av kandidatleksjon - muntlig prøve benyttes.  

• Vurdering gis i form av bestått/ikke bestått.  

• Muntlig leksjon må gjennomføres for å kunne delta på eksamen.  

  

Praktisk instruksjon: Under gjennomføringen kreves foruten det samme som til muntlig 

prøve:  

• At kandidaten viser utvikling i det å organisere og gjennomføre en praktisk leksjon 

med minimum 2 ekvipasjer i hver av øvelsene spor, felt og rundering, samt 

lydighetsøvelser  

• At kandidaten viser utvikling i det å ha en fornuftig progresjon, tilpasset deltagernes 

nivå.  

• At kandidaten viser utvikling i det å se feil og rette.  

• At kandidaten viser utvikling i det å gi tilbakemelding til eleven, samt skissere forslag 

til videre trening.  

  

Bedømming kandidatleksjon - praktisk instruksjon:  

  

• Skjemaet «Mal for bedømming av kandidatleksjon – praktisk instruksjon» skal 

benyttes.  

• Vurdering gis i form av bestått/ikke bestått.  

  

Praktisk instruksjon må gjennomføres for å kunne delta på eksamen.  

  



  

  

NKKs Utdanningsplan for instruktører trinn II – Brukshund  Side 10.   

  

MODUL 1  

  

Emne: Regler og lovverk  Antall 

timer  
Anvisninger  

Regler.   

Vesentlig selvstudie. (Diskuteres og 

praktiseres ved praktisk trening ute)  

Sum   

1  

  

1  

NKKs regler for Brukshundprøver.   

  

  
Emne: Pedagogikk  Antall timer  Anvisninger  
Utdanningsplanlegging:  

- Planlegging og forberedelse  

- Kommunikasjon  

- Instruktørens rolle i en læresituasjon  

Teoretisk 
rep. 2 t  

  

”En pedagogisk veiledning for Norsk Kennel Klubs 

instruktører”  

Pedheftet repeteres av den enkelte.  

Praktisk bruk i undervisningen  

  

Pedagogisk praksis:   

- Planlegging, forberedelse og 

gjennomføring av leksjoner.   

- Uforberedt framtreden overfor en 

gruppe.   

- Praktisk gjennomføring av leksjoner.  

* Hjemmelekse: Forberedelse av 

enkeltleksjon.  

  

4  

  

  

Temaene hentes fra de ulike emnene og 

gjennomføres via teoretiske og praktiske leksjoner.                                                    

  

Sum  6    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  

  

NKKs Utdanningsplan for instruktører trinn II – Brukshund  Side 11.   

  

Emne: Atferd og læring  Antall 

timer  
Anvisninger  

Hundens utvikling:  

- Hundens utviklingsfaser fra fødselen 

til voksen hund.  

- Hundens instinktreaksjoner og 

vanligste tegn og signaler. - 

Observasjon  

Atferd:  

- Problematferd: Hva oppleves som 

problemer, og hvordan løse dem?  

- Stress.  

- Hundens følelser - følelser styrer 

atferd og omvendt.  

Hundens mentalitet   

- Tilgjengelighet, jaktkamplyst, sosial 

kamplyst, temperament, skarphet, 

forsvar, nervekonstitusjon, 

hardhet(førbarhet), mot, 

konsentrasjon, avreaksjon.  

Testing av hunder – Praktisk demo.  

  «Din Hund«  Temaene repeteres på egen hånd  

  

  

  

Hefte av T Østlie   

  

  

Mentalitet av Ingrid Tapper  

DHF  

Instruktørens eget opplegg, eller hefte av T Østlie   

  

Barbro Börjesson Mentaltest – hundens högskoleprov.  

Ingrid Tapper  

CD/video  

Sum  8    

  
Emne: Lydighetsøvelser  Antall 

timer  
Anvisninger  

Fremadsending  

Fellesdekk  

Skuddprøve  

Apportering  

Innkalling med stå og dekk  

Fritt hopp  

Hals på kommando  

Stigeklatring m.m.  

  De fleste timer skal legges opp som praktisk arbeid.  

Timetall ses i sammenheng med pedagogikk i praksis.  

  

  

  

  

Sum  10    
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Emne: Rapport  Antall timer  Anvisninger  
Krav til fører og hund  

Utstyr  

Fører og hjelpefører  

Forberedende øvelser  

Opptreden på stasjonene  

Sending og mottak  

Øvelse i åpnet terreng  

Forlengelse av strekningen  

Øvelse i skjult terreng  

Økende lengde på strekningen  

Forstyrrelser  

Teoretisk 

introduksjon.  
«Rapporthunden»   
av Inki og Roland Sjøstrøm   

  

  

Sum  3    

Emne: Feltsøk  Antall timer  Anvisninger  

Krav til hund og fører  

Utstyr  

Søksmåte  

Gjenstander/Apporter  

En gjenstand  

Flere gjenstander  

Avlevering  

  

Teoretisk 

introduksjon.  

10  

«Din hund» av Sven Järverud  

  
Teori/ Demo/ Praksis  
Timetall ses i sammenheng med pedagogikk i praksis.  

  

Skriftlig eksamen  2    
Sum modul I  40    

  

Praksis  
Emne:  Antall 

timer  
  Anvisninger  

Instruerte praktiske leksjoner Alle 

elevene skal ha gjennomført/ instruert 

minimum 2 praktiske leksjoner 

Forberede, gjennomføre, 

tilbakemelding, forslag til neste 

treningsøkt.  
  
Gjennomføre 2 teoretiske leksjoner med 

tema hentet fra pensum.  

Timene bruk 

forbindelse 

praksis.  
  

  

  

  

es i  
med Ped. i  

Instruktøren skal føre logg på hver elev. 

Benytte skjema «mal for bedømmelse» 

Hvis deltagerantallet overstiger 8 elever, 

anbefales det at det blir benyttet 2 

instruktører på denne praktiske delen.  
  
Instruktøren benytter skjema «mal for 

bedømming», og kvitterer på 

utdanningskortet ved bestått teoretiske 

leksjoner.  
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Modul 2 Spor  
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Emne: Spor   Antall timer  Anvisninger  

Krav til fører og hund  

Sporvitring  

Spormuligheter og begrensninger  

Værets innvirkning på sporet  

Samspill mellom hund og fører  

Skape interesse for sporet – 

spontanspor, slepespor, godbitspor osv.  

Belønningens betydning  

Utstyr  

Påsett  

Behandling av sporlina  

Opptreden i sporet  

Opptreden ved vinkel  

Analyse av hunden i sporet  

Apportering/markering av gjenstander i 

sporet  

Spor i forskjellig terreng  

Spor av ulik alder  

Sporoppsøk  

Problemløsning  

Atferd og læring  

Pedagogikk i praksis  

 

 Teoretisk 

gjennomgang.  
3-4 timer.  
Resten praksis  

  

«Sporhunden» av Inki og Roland 

Sjøstrøm.  

  

Instruktørens eget opplegg  

  

Teori/ Demo/ Praksis.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Skal være en rød tråd i all undervisning  

  

Sum   15    

  

Sum  

   

18  

  

  

  

Praksis  
Emne:  Antall 

timer  
  Anvisninger  

Instruerte praktiske leksjoner Alle 

elevene skal ha gjennomført/ instruert 

minimum 2-3 praktiske leksjoner 

Forberede, gjennomføre, tilbakemelding, 

forslag til neste treningsøkt  

Timene bruk 

forbindelse 

Ped. i 

praksis. 
  

es i 
med  

  

Instruktøren skal føre logg på hver elev. Benytte 

skjema «mal for bedømmelse»  
Hvis deltagerantallet overstiger 8 elever, 

anbefales det at det blir benyttet 2 instruktører på 

denne praktiske delen.  

  

EKSAMEN MODUL 2 SPOR 

Emne:  Antall timer  Anvisninger  
Praktisk prøve  
Sum  

Inntil 1 time pr 

kandidat  
Tiden til eksamen må økes i henhold til 

deltakerantallet   

Totalsum      
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Modul 2 Rundering  
Emne: Rundering  Antall timer  Anvisninger  

  

Krav til fører og hund  

Utstyr  

Søksmåte  

Markering/melding  

Synlig figurant  

Blindslag og figurant  

Markering/melding på skjult figurant  

Flere figuranter  

Problemløsning  

Atferd og læring  

Pedagogikk i praksis  

  

  

Teoretisk 

gjennomgang  
3-4 timer. 

Resten 

praksis  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15  

  

«Søkshunden» av Inki og Roland 

Sjøstrøm   

  

Instruktørens eget opplegg  

  

Teori/ Demo/ Praksis  

  

  

  

  

Skal være en rød tråd i all undervisning  

  

  

Sum  

  

18  

  

  

 

Praksis  
Emne:  Antall 

timer  
  Anvisninger  

Instruerte praktiske leksjoner Alle 

elevene skal ha gjennomført/ instruert 

minimum 2-3 praktiske leksjoner 

Forberede, gjennomføre, tilbakemelding, 

forslag til neste treningsøkt  

Timene bruk 

forbindelse 

Ped. i 

praksis. 
  

  

  

  

es i 

med  
  

Instruktøren skal føre logg på hver  
elev. Benytte skjema «mal for bedømmelse»  
Hvis deltagerantallet overstiger 8 elever, anbefales 

det at det blir benyttet 2 instruktører på denne 

praktiske delen.  

 

EKSAMEN MODUL 2 RUNDERING  
Emne:  Antall timer  Anvisninger  
Praktisk prøve  

  

Inntil 1 time pr 

kandidat  
  

Tiden til eksamen må økes i henhold  
til deltakerantallet  

  

Totalsum      

  



  

  

NKKs Utdanningsplan for instruktører trinn II – Brukshund  Side 15.   

  

 

EKSAMENSOPPGAVENE  
Den skriftlige eksamen vil bestå av to oppgaver, en problemløsningsoppgave og en 

utdypningsoppgave hvor kandidaten skal redegjøre for hele innlæringsveien.   

Oppgavetyper og hvordan de vektlegges:  

• Problemløsningsoppgaven krever at eksamenskandidaten har innsikt, forståelse og kan 

se sammenhenger. Observasjon og problemløsningsstrategier er vesentlig i denne 

sammenhengen.  

• Utdypningsoppgaven krever at kandidaten kan bygge opp øvelser etter øvelses- og 

momentlæra, og at han kan bruke hele innlæringsveien.  

Oppgavene vurderes til bestått/ikke bestått   

  

Sensor bør legge til grunn for sin bedømmelse:  

  

• Som sensor er det viktig at kandidatens besvarelse rettes etter metodikk framfor 

«riktig» metode.   

• I spørsmål som dreier seg om innlæring av øvelser er det f.eks. ikke så viktig hvordan 

apportering læres inn, så sant kandidaten viser forståelse for øvelses- og momentlæra 

og kan bygge opp «sin» øvelse korrekt. Metoden må imidlertid være i henhold til 

norsk lov og også kunne forsvares etter NKKs etiske retningslinjer. Tilpasning etter 

hundens alder er viktig.  

• Sensuren må gjenspeile at opplæring av hund er i stadig utvikling og at mange veier 

kan føre til målet. Sensor bør kreditere kandidater som kan henvise både til hva 

pensum foreskriver og også kan vise til andre kilder. Det er positivt å være kreativ, så 

sant en også kan vise til det «ordinære» eller i vårt tilfelle til pensum.    

• I andre typer spørsmål kan det være vel så viktig at kandidaten ser at det er mange 

typer løsninger, mer enn at det er en riktig. Videre bør kandidaten vise at 

vedkommende forstår at mye må tilpasses hundens egenart, så vel som hundeførerens 

egenart og ikke først og fremst tilpasses etter hvordan kandidaten selv utfører ting.   

• Sensor skal vise godvilje for å forstå kandidatens besvarelse. Det er ingen 

norskeksamen, med krav til rettskriving og skjønnskrift. Sensor bør før avreise sjekke 

at vedkommende forstår kandidatens skrift. Har sensor problemer, kan sensor be om å 

få lest opp besvarelsen av kandidaten før avreise.  

  

Den skriftlige eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.   

  

  

  

Praktisk eksamen: Kandidaten skal gjennomføre en praktisk leksjon med minimum 2 

ekvipasjer i spor og/eller rundering  

Under bedømmelsen vil følgende punkter vektlegges:  

• Kommunikasjon og formidlingsevne  

• Observasjon  

• Planlegging og forberedelse  

• Gjennomføring og fornuftig progresjon  
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• Lede ekvipasjen gjennom økta  

• Se feil og rettlede  

• Oppsummering av økta  

• Konkrete tilbakemeldinger til videre trening  

  

  

Bedømming kandidatleksjon - praktisk instruksjon:  

• Praktisk eksamen vurderes til bestått/ikke bestått  

• Ved bestått praktisk eksamen skal sensor kvittere for dette på utdanningskortet.   

  

Hvis én/eller begge prøvene vurderes til «ikke bestått» kan kandidaten kontinuere én gang.  

Ved konting er det kandidatens ansvar å ta kontakt med NKK for å avtale gjennomføring 

av ny eksamen.  

  

For å bli godkjent instruktør trinn II - Brukshund må kandidatene ha bestått alle prøver.  

  

For å kunne delta på eksamen kreves det minst 70 % deltagelse på kurset. Fraværet vurderes 

av instruktøren.  

  

  


