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FORMÅL:        
Prøve å kartlegge hundens bruksegenskaper. Tjene avlsarbeidet. Høyne jaktkulturen. Bedre 
jaktdressuren. Prøven skal så vidt mulig legges opp som praktisk jakt. 
 

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. 
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. 
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Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal 
dette meddeles dommer. 
Se også ”kommentarer” pkt. 7. 
 
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.  
Se også ”kommentarer” pkt. 7. 

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 det. 
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.  
Hund under ett års alder: Hundene må være 
minimum 12 uker ved siste vaksinasjon.  
Hund over ett års alder: Hunden skal være 
vaksinert ved ca ett års alder (maksimum 12 mnd 
etter forrige vaksinasjon) og deretter skal siste 
vaksinasjon være utført for maksimum 3 år 
siden. Ved førstegangs vaksinasjon må det ha 
gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. 
Gyldig 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 
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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. 
 
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 også ”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.  
 
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.  
Se også ”kommentarer” pkt. 7. 
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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.  
Hardhendt 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. 
Se også ”kommentarer” pkt. 7. 
 
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. 
 
 
NKKs representant og varamann oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund. 
 
NKKs representant må være autorisert bandhunddommer. 
 
Representanten må være til stede under samlede prøver. NKKs representant kan ikke starte med 
hund. Hund tilhørende NKKs representant kan heller ikke starte. 
 
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. 
 
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. 
 
Når prøven avsluttes skal NKKs representant sammen med prøvens leder gå gjennom prøvens 
dokumenter. 
 
NKKs representant er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolking av regler, noe 
dommerkollegiet må forholde seg til. Imidlertid er det samlet dommerkollegium som fastsetter den 
endelige premiering. NKKs representant må følge flertallet i kollegiet hvis prøvereglene er overholdt. 
Det må legges stor vekt på å bli enige på stedet. 
Representanten må være til stede alle dager på samlede prøver. NKKs representant kan dømme hvis 
det er behov for dette. Han/hun skal være til stede under trekning av dommere og terreng. 
 
NKKs representant skal umiddelbart etter prøven gjennomgå og kontrollere at det er samstemmighet 
mellom de anførte skogsprotokoller og resultater; spesielt kontrollere at det er overensstemmelse 
mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis dette ikke er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på 
stedet med vedkommende dommer, eller dommerkollegiet. Premiegraden kan eventuelt endres på 
stedet, forutsatt at feil bruk eller fortolkning av prøveregler kan påpekes. Den fastsatte premiegraden 
kan etter dette ikke endres, dersom det ikke påpekes formelle feil ved arrangementet. 
 
Hvis det fungerer aspiranter ved prøven, skal NKKs representant overvære og delta i behandlingen av 
disse arbeid sammen med de aktuelle dommere. 
 
NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med aspiranter. 
NKKs representant og prøveleder kan selv ikke gå med aspirant. 
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3. KLASSEINNDELING. 
Det er ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder. 
 
 
4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN. 
Generelt. 
Prøve på hjort likestilles med elg. Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart.  Reglene 
benevnes bare med elg 
 
Prøving på sett elg i terrenget. 
Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser fra bil. Får man se elg ute i terrenget etter at prøven 
har startet, er det tillatt å gå på disse. 
 
Prøvemåte. 
Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd på normal måte (pigghalsbånd o.l. ikke tillatt). På en 
effektiv måte skal hunden lokalisere elgen i terrenget og føre jegeren fram til denne. Hunden skal 
tydelig vise at den arbeider for å finne elg. Den skal være taus, halsing tillates ikke under normale 
forhold. Den skal ikke dra så hardt i bandet at den peser eller hoster. Totalt sett skal den ta seg fram i 
terrenget på en stillferdig måte. Den bør som regel ikke følge ferske elgspor slavisk, men arbeide 
med høyt hode for om mulig å få overvær av elgen.  Den skal kunne benytte vær og terreng fornuftig 
for derved å kunne utnytte lukt, syn og hørsel.  Blir hunden i tvil om hvor den har elgen, skal det 
være tillatt for fører å lede den tilbake i vinden for ikke å værstøkke, før man går fram på nytt. 
Hunden skal markere tydelig når elgen er i nærheten. Det er ingen feil om den går forbi elg når den 
har direkte vær av annen elg. Prøven kan også avholdes på snødekt mark, men da må godkjent 
sporprøvebevis fremlegges før prøvestart, og denne poengsum benyttes i moment 5 - sporing. 
 
Prøvetid. 
Effektiv prøvetid skal være minimum 6 timer. Forlengelse av prøvetiden kan skje i de tilfeller der 
hunden er i ”elgarbeid ” og ligger an til premiering eller forhøyelse av premiegrad. Prøven avsluttes 
uansett når det påbegynte elgarbeidet, utover 6 timer, er avsluttet. Max effektiv prøvetid er 7 timer. 
Kaffepause kan medregnes som effektiv prøvetid hvis hunden under denne registrerer elg eller adferd 
etter elg. 
 
Skyting. 
Hvis prøven foregår i jakttiden på elg, og det foreligger tillatelse til felling, kan dommeren bestemme 
om det skal medbringes for elgjakt godkjent gevær og ammunisjon, hvem som i tilfelle skal bære og 
bruk dette, samt når det skal brukes. Under ingen omstendighet skal det felles elg for prøvehund før 
den først er prøvet i alle momenter. Ved skyting iakttas alle nødvendige sikkerhetsregler. 
 
 
Poengskjema med kommentarer. 
Prestasjonsmoment                                 Poengskala                    Vekttall 
1. Oppførsel ved søk etter elg     0 - 10            1 
2. Evnen til å finne elg                        0 - 10          3 
3. Oppførsel når den stiller innpå elg       0 - 10          3 
4. Oppførsel framfor/ved syn av elg         0 - 10                      2 
5. Sporing                                                 0 - 10                      1 
Sum max. prestasjonspoeng = 100  
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Poengsetting:   
10 Helt fullkomment     
9 Særdeles godt      
8 Meget godt     
7 Godt      

6-5 Brukbart     
4-3 Måtelig, ikke helt uten verdi    
2-1 Dårlig, helt verdiløst    
0 Hunden ikke prøvet i momentet 

 
 
1. Oppførsel ved søk etter elg. 
Hunden skal være utholdende og tydelig vise at den arbeider bevisst for å finne elg under hele 
prøvetiden. Den skal kunne benytte vind og terreng fornuftig. Det er en stor fordel om hunden trekker 
opp på forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte lukt, syn og hørsel.  Det er feil om hunden 
trekker for hardt i bandet eller vimser fra side til side. 
 
Karakterskala: 
10-9 Hunden arbeider målbevist for å finne elg, hele prøvetiden, den benytter vind og terreng på en 

fullkommen/særdeles fornuftig måte, og går lett i bandet. Samarbeider fullkomment/særdeles 
godt med sin fører. 

8-7 Hunden benytter vind og terreng på en fornuftig måte. Den er litt tung i bandet uten å bråke 
6-5 Hunden benytter vind og terreng på en brukbar måte, men er for tung i bandet. Søker mest etter 

spor, noe vimsete. Viser noe for stor interesse for annet vilt. 
4-3 Hunden er lite flink til å benytte seg av terreng og vær. Den viser stor interesse for annet vilt. 

Hunden er alt for tung i bandet og samarbeider for dårlig med sin fører. 
2-1   Hunden benytter seg dårlig av vær og terreng. Samarbeider dårlig med sin fører. Den er svært 

tung i bandet. 
0 Hunden ikke prøvet i momentet. 
 
 
2. Evnen til å finne elg. 
Når hunden har funnet fersk adferd etter elg, skal den utnytte terreng og vind fornuftig. Hunden bør i 
rett tid forlate sporet og gå på overvær for derved å kontrollere det hele på en mer effektiv måte. Blir 
hunden i tvil om hvor den har elgen, skal det være tillatt for fører å lede hunden tilbake i vinden for 
ikke å værstøkke før man går fram på nytt. Momentet skal ikke bedømmes før en har funnet fram til 
elg. For å gå høyere enn 6 i dette moment, må dommer være sikker på at elgen var der. Dommer må i 
dette moment ta hensyn til vær og terreng ved vurdering av hundens prestasjoner. Enkelte ganger kan 
et kort overværsarbeid også være svært bra. Eks. terreng, vær m.m. Hunden skal primært finne elg på 
overværsarbeid. Under vanskelige værforhold kan det også godtas at hunden finner elg ved hjelp av 
syn og hørsel. Det skal nevnes i kritikken ca. avstand på overværsarbeidet. 
 
Karakterskala: 
10-9 Hunden er fullkommen/særdeles flink til å finne elg, benytter vind og terreng på en utmerket 

måte, er lett og fin i bandet, og samarbeider utmerket med sin fører. Fullkomment/særdeles 
godt overværsarbeid. 

8 – 7 Hunden benytter vind og terreng på en fornuftig måte. Den er flink til å finne elg.  Godt til meget 
godt overværsarbeid, er ikke avhengig av spor under vanlige jaktforhold.  

6 – 5 Hunden viser brukbare evner til å finne elg under vanlig gode jaktforhold, men er for tung i 
bandet og foretar seg ting som ikke er så ønskelig.  Vimser noe, viser noe interesse for annet vilt. 

4 – 3 Hunden er ikke flink til å finne elg. Benytter været og terrenget på en for dårlig måte under gode 
jaktforhold.  Interesserer seg for mye av annet vilt når den arbeider med elg.   

2 – 1 Hunden har store problemer med å finne elg.  Vil helst jakte på alt annet.  Er svært urolig og lite 
samarbeidsvillig med sin fører.  Viljen til å jakte på elg hele dagen er ikke til stede. 

0 Hunden ikke prøvet i momentet. 
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3. Oppførsel når den stiller inn på elg. 
På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede prøvegruppen fram, og tydelig markere 
hvor elgen står. Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører til at elgen støkkes. Dommer 
må være sikker på at det er elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt i moment 2 skal den som 
regel også bedømmes i moment 3 og 4, men det er ikke sikkert den er fullprøvet, - husk å få med 
dette i konklusjonen. 
 
Karakterskala: 
10 – 9  Hunden beveger seg rolig og stille, den markerer tydelig hvor elgen står.  På hundens adferd må 

fører/dommer kunne se når de nærmer seg elgen. 
8 – 7  Meget fin oppførsel. Tydelig markering ikke helt stillferdig på grunn av for stor iver. 
6 – 5 Brukbar oppførsel. Markerer at det er elg i nærheten men har vansker med å lokalisere den. Er 

litt for tung i bandet i sin iver med å komme frem. 
4 – 3 Hunden markerer at det er elg i nærheten men oppfører seg slik at elgen støkkes.  Er alt for tung i 

bandet. Er usikker og bråkete. 
2 – 1 Hunden har store problemer med å markere elg. Er urolig og bråkete i skogen. Dette fører til at 

elgen støkkes.  
0 Hunden ikke prøvet i momentet. 
 
 
 
4. Oppførsel framfor/ved syn av elg. 
Når hunden får se/lokalisert elg, skal den forholde seg taus og rolig. Dommeren må forvisse seg om 
at det er elg hunden har arbeidet med. For at hunden skal oppnå topp poeng i momentet, må den være 
like rolig når dyr går ut. Elgen skal her støkkes, hvis den ikke går ut, for at hunden kan tildeles 10 –  
9 i momentet. For å gi 10 – 9 poeng må dommer være sikker på at hunden har sett elgen. Hunden kan 
tildeles 1. pr selv om ikke hunden har sett elgen. Dommer må se elgen. Det er feil om hunden hele 
tiden trekker i bandet eller rykker (vanskeliggjør skudd). Moderat piping kan tolereres kun etter at 
elgen har gått ut. Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen får se, uten at hunden er i 
elgarbeid. I tilfeller der elgen trekker inn i vær for hunden må dommer kunne bruke skjønn. Det er 
tillatt å berøre hunden under prøving foran elg, men den skal også prøves selvstendig for å oppnå 
topp poeng (10-9). Fører har ikke adgang til å løfte hunden for at den skal få se elgen.  
 
Karakterskala: 
10 – 9 Hunden ser elgen og er rolig og taus. Muligheter til å skyte elg uten å ta hensyn til 

vegetasjonsforholdene. Hunden like rolig etter at elgen har gått ut. Fullkommen/særdeles fin 
oppførsel.   

8 – 7 God eller meget god oppførsel.  Blir noe urolig når elgen har gått ut, uten at det forstyrrer jeger. 
 Moderat piping godtas kun etter at elgen har gått ut. 

6 – 5 Brukbar oppførsel.  Hunden er noe for urolig, trenger mye hjelp av fører for å holde seg i ro.  Blir 
urolig når elgen har gått ut.   

4 – 3 Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet og vanskeliggjør skudd.   
2 – 1 Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den får se/lokalisere den.. 
0 Hunden ikke prøvet i momentet. 
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5. Sporing. 
Hunden skal spore i 30 min sammenhengende på samme dyr/gruppe. Den må ikke trekke i bandet på 
en slik måte at et stillferdig samspill mellom hund og fører uteblir. Den bør som regel ikke følge 
ferske elgspor slavisk, men arbeide med høyt hevet hode for om mulig å få overvær av elgen. 
Terreng, vindforhold, føreforhold samt sporenes alder må her vurderes.    
Ønsker hundefører å avlegge sporprøvebevis under prøven, må en huske at sporet skal være minst en 
time gammelt (husk på reglene for NKKs fersksporprøve) Hvis vindforholdene (vind i ryggen) og 
sporenes alder er vanskelig, kan det aksepteres slavisk sporing.  Med slavisk sporing menes: Hund 
som sporer med lavt hode under vanlige gode værforhold.   
 
Karakterskala: 
10– 9  Fullkommet/særdeles god sporing på overvær i 30 min. Er bestemt og vil tydelig fullføre 

sporingen med særdeles god kontroll av sporet og terrenget rundt seg. 
8 – 7 God eller meget god sporing i 30 min.  Har god kontroll på sporet og følger med meget godt 

rundt seg med alle sanser. Utreder eventuelle tap effektivt. 
6 – 5 Brukbar sporing men er for slavisk.  Trenger noe hjelp av fører.  
4 – 3 Vil spore, men mister sporet etter noen minutter.  Må ha hjelp av fører. 
2 – 1 Mister sporet umiddelbart, eller vil ikke spore.  
0 Hunden ikke prøvet i momentet.  
 
 
5. PREMIERING. 
 
Felles for alle premiegrader er at hunden må oppnå minst 7 poeng i sporing. 
 
Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7 poeng i 
alle moment. Dommer må ha sett elgen.   
Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng 
sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment og ha oppnådd min. 6 poeng i moment 2. 
Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle 
moment. 
For prøve på snø gjelder tidligere godkjent sporprøvebevis. 
 
Krav til premiering ved 2-dagers prøve bandhund. 
1. premie. Hunden må gå til premiering begge dagene og oppnå 1. premie en av dagene.  Det er 
tilstrekkelig at hunden er prøvet i sporing den første dagen. Poengsummen den da oppnår i momentet 
benyttes også som poengsum i momentet den andre dagen. Hvis hundefører ønsker det kan hunden 
prøves i momentet begge dager.  Har hundefører først sagt at han ønsker poengsetting i momentet 
skal det bedømmes og settes poeng.  Det er da ikke lov å benytte poeng fra dagen før.   
2. premie. Hunden må gå til premiering begge dager. Minimum 2. premie en av dagene.  
3. premie. Hunden må gå til premiering begge dager. 
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6. BEDØMMELSE. 
 
Generelt om bedømmelse.  
Jaktprøvereglene er laget for normale og gode prøveforhold. Dersom forholdene er spesielt 
vanskelige, for eksempel styrtregn, vindstille og varmt, må dette tas med i dommerens vurdering.  
Hunden bedømmes kun ut fra de fakta dommeren med sikkerhet har iakttatt. Dommeren skal hele 
tiden vurdere hundens egenskaper og anvendbarhet som medhjelper under jakt på elg i verdige 
former. Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser kan tas med i vurderingen.  
Enkelte ganger kan dommeren komme i tvil om tolkningen av hundens prestasjoner. Slik tvil skal 
komme hunden til gode.  
 
Halsing/Boff. 
I utgangspunktet er halsing diskvalifiserende under en jaktprøve for bandhunder. Halser hunder under 
arbeid med elg, skal den diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i alle moment, uansett hendelsesforløp 
eller situasjon. I helt spesielle situasjoner kan en begrenset halsing godtas, dette er dommerens 
vurdering. (Eks. unghund  under 24 mnd), blir skremt ved medværsstøkk av elg, (kort avstand og 
mye støy), samt store rovdyr. 
 
Rovdyr. 
Ved kontakt med rovdyr og hunden viser redsel, bør man om mulig skifte terreng. Dommer bør her 
være varsom med å straffe hunden. 
 
 
 
7. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER. 
Som tillegg til NKKs fellesbestemmelser gjelder også følgende for jaktprøver for elghund - 
bandhund. Dersom NKKs fellesbestemmelser og NEKFs kommentarer omhandler samme sak eller 
område, har NEKFs kommentarer prioritet foran NKKs fellesbestemmelser.  
 
7.1. ARRANGEMENT.  
Generelt.  
Bandhundprøver kan arrangeres som:  
 • Samlet 1-dags prøve.  
 • Samlet 2- dags prøve.  
 • Separat 1- dags prøve.  
 • Separat 2- dags prøve. 
 
Arrangøren er ansvarlig for at prøven avvikles etter jaktprøvereglene og at prøven ikke er i strid med 
viltloven, andre lovbestemmelser og vedtak med hjemmel i lov.  
 
Prøve på hjort likestilles med elg, i prøvereglene omtales bare elg.  
 
Hver hund skal prøves minst 1 dag. Effektiv prøvetid for bandhund skal være minst 6 timer pr. dag. 
Forlengelse av prøvetiden kan skje i de tilfeller der hunden er i ”elgarbeid” og ligger an til premiering 
eller forhøyelse av premiegrad. Prøven avsluttes uansett når det påbegynte elgarbeidet, utover 6 timer 
er avsluttet.  Max effektiv prøvetid 7 timer 
 
Hund som ikke kommer for elg har ikke krav på omprøve.  
 
Arrangøren bør fortrinnsvis skaffe egnet prøveterreng, prøveleder kan godkjenne at prøven gås i 
hundeføreres terreng. 
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Etter at prøven er startet og prøvegruppen er kommet ut i terrenget, kan hunden ikke trekkes uten 
dommerens samtykke.  
 
Kunngjøring.  
Kunngjøring av prøve må inneholde opplysninger om prøveform, prøvetidsrom og sted for prøven, 
prøvens leder, anmeldelsesadresse, anmeldelsesgebyr, anmeldelsesfrist, samt andre opplysninger av 
betydning for deltakerne.  
 
Ledelse av prøven.  
Prøvens leder må være autorisert dommer for den prøveformen som arrangeres. Arrangøren 
oppnevner i tillegg en prøvekomité på minst 3 medlemmer. Prøvens leder og NKKs representant kan 
fungere som dommer ved prøven, men kan ikke gå med aspirant. Hund i prøveleders eie kan ikke 
starte på prøver han/hun leder.  
Det må påses at ingen dommer får hund til bedømmelse som er i eget eie, av eget oppdrett, avkom 
etter egen hund, hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn) eller en 
hund dommer i vesentlig grad har jakttrenet.  
Prøvens leder må påse at skogsprotokoller er undertegnet av dommer og at premielistene er 
undertegnet av prøveleder og NKKs representant.  
 
Overtegning.  
Er prøven overtegnet skal de hunder som har 1. premie på jaktprøve fra før, og som skal prøves for 
championatkravene, ha fortrinnsrett. Deretter kommer uprøvde hunder, og siden alder (yngste hunder 
foran), og videre skal det sorteres etter utstillingsresultat. Dersom hunder da står likt, rangeres hunder 
som dokumenteres fri for HD først. 
 
Avlysning av prøven.  
Prøveleders avgjørelse om å avlyse, utsette eller avbryte prøve berettiger ikke krav til refusjon av 
startkontingent. Ved separate prøver har oppnevnte dommere samme myndighet som nevnt for 
prøveleder ovenfor. Slik beslutning, samt eventuelle tvingende omstendigheter, meddeles prøveleder 
snarest mulig, og senest kl. 10.00 den fastsatte prøvedagen.  
 
Godkjenning av prøveresultatene.  
Prøveresultatene kan benyttes på eiers ansvar når dommermøte er avholdt. 
  
7.2. DELTAKELSE.  
Hunder 
Hunden må være premiert på terminfestet utstilling arrangert av NKK eller samarbeidende 
klubb/forening. 
En hund som tidligere har 1. premie skal alltid bedømmes av annen dommer.   
 
For å delta på 2-dagers prøve må hunden ha:  
 • 1 premie på 1-dags prøve.  
Er hunden jaktchampion bør den ikke delta på ordinær 2-dagers prøve.  
 
Fører.  
Fører, dommeraspirant eller dommerelev, samt eventuelt kjentmann kan ledsage dommer. Ut over 
disse har ingen rett til å følge hunden, med mindre både hundefører og dommer har gitt samtykke.  
Hund bør ikke skifte fører under prøvedagen. 
 
Avvisning.  
Løpske tisper kan ikke delta på samlet prøve.  
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Deltakerbegrensning.  
Ingen deltakerbegrensning.  
 
7.3. DOMMERE 
Oppnevnelse av dommere.  
Hvis oppnevnt autorisert dommer melder forfall så sent at annen autorisert dommer ikke kan 
oppnevnes, kan settedommer oppnevnes i samråd med NKKs representant. Settedommer kan ikke 
brukes på separat prøve.  
 
Trekning av terreng og dommere.  
Trekning av terreng og dommer foretas fortløpende ved separate prøver. Prøven gjennomføres etter 
avtale med prøveleder og etter nærmere avtale mellom hundefører og dommer.  
Ved samlede prøver trekkes terreng og dommer av dommerkollegiet kvelden før eller den morgenen 
prøven starter. Resultatet av trekningen meddeles hundefører og dommer omgående. Dommer kan 
med prøveleders samtykke be seg fritatt fra bedømmelse av en enkelt hund.  
 
Dommerplikter. 
Dommer skal gi skriftlig skogsprotokoll på fastsatt skjema. Slik skogsprotokoll skal føres for alle 
hunder som starter på prøve, selv om de ikke fullfører. Skogsprotokollen skal innholde 
hendelsesforløp med klokkeslett, samt en konklusjon som skal beskrive helhetsinntrykket, også 
samarbeidet mellom hund og fører. Her skal dommer utdype spesielle positive og negative sider ved 
hunden som ikke kommer klart fram i hendelsesforløpet. Hvis momenter ikke er fullprøvet skal 
dommer få med dette i konklusjonen. 
Dommer plikter å rette seg etter prøveleders anvisninger.  
Dommere ved separate prøver er ansvarlige for at prøven blir forsvarlig avviklet og snarest mulig i 
perioden.  
Dommer må gi melding til prøvens leder om hvilken dag prøven skal avholdes.  
Senest 8 dager etter at separatprøver er avholdt skal dommer sende sin skogsprotokoll til prøvens 
leder.  
Dommeren bør etter at prøven er avsluttet gi en orientering om sin vurdering av hundens prestasjoner til 
hundeføreren. I det ligger også innstilling til premiegrad til dommermøte. 
2-dagers prøve, samlet og separat. 
Dommer som dømmer første dag på 2-dagersprøve, plikter å informere hundefører og dommer som 
skal dømme andre dag om poengsetting i sporingsmomentet. Dersom det innstilles til 0 pr. første dag, 
skal prøveleder også varsles. Prøveleder kan da avlyse andre dags prøve. 
 
Dommermøte. 
Ved samlet prøve skal dommermøtet avholdes prøvedagen. Ved separate prøver skal dommermøtet 
være avholdt senest 14 dager etter prøveperiodens utløp og prøvens leder innkaller de dommerne som 
har fungert ved prøven, samt NKKs representant og eventuelle dommeraspiranter til dommermøtet.  
Dommerkollegiet, prøvens leder, NKKs representant og de dommere som har fungert foretar den 
endelige premiering. Prøveleder avgjør om dommermøte skal være lukket eller åpent.  
Dommerkollegiet kan forandre poeng og premiegrad dersom dommerens kritikk ikke er i samsvar 
med prøvereglene, eller skogsprotokoll og poeng ikke stemmer. Kollegiet kan forandre dette selv om 
dommeren er uenig eller ikke er til stede.  
 
Regodkjenning. 
Vurderes i hvert enkelt tilfelle av NKK 
 
7.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER. 
Klager/tvister søkes avgjort på stedet av prøvens leder, eventuelt i samråd med NKKs representant. 
På separat prøve kan deltaker levere skriftlig klage til prøveleder senest en uke etter mottatt kritikk.  
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8. GJENNOMFØRING OG BEDØMMELSE AV 
FERSKSPORPRØVE.  
(Teksten er hentet fra NKKs ”Regler for blod og fersksporprøver” gjeldende fra 1/1- 2006)  
 
Generelt 
Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore sammenhengende i minst en halv time på 
ferske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på bar mark, og sporet skal være minst en time 
gammelt. Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt 3. Instruks om prøving og godkjenning av 
ettersøkshund. 
 
Premiering  
Arbeidet skal bedømmes ut fra følgende skala: 
10-9 poeng særdeles godt arbeid. 
     8 poeng meget godt arbeid. 
     7 poeng godkjent arbeid. 
 6-5 poeng brukbart arbeid. 
 4-3 poeng måtelig arbeid, ikke helt uten verdi. 
 2-0 poeng dårlig arbeid, helt verdiløst. 
 
Bedømmelse og godkjenning. 
Dommer vurderer følgende: 
Hundens: 
- vilje og evne til å ta sporet og følge dette. 
- tempo og arbeidsmåte på sporet. 
- vilje til å arbeide ved tap av sporet. 
- arbeidsmåte ved tap av sporet. 
- interesse for annet vilt og tamdyr. 
- helhetsinntrykk. 
 
Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig ta sporet og på en overbevisende måte 
følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal 
den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, eller at hunden forfølger et ferskere 
spor kan han hjelpe hunden tilbake. Sporingen skal under enhver omstendighet fortsette på det 
opprinnelige dyr. 
 
Diskvalifiserende feil er: 
- Manglende vilje og evne til å ta og følge sporet. 
- Hissig og/eller vimsete arbeide. 
- Halsing, høylydt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører. 
- Manglende evne til å utrede tap. 
- Uakseptabelt høyt tempo. 
- Hund som fører ikke har kontroll over. 
- Førerens manglende forståelse av hundens arbeid. 
- Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går. 
 
Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert. 
 
For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. premie på 
blodsporprøve og minimum 7. poeng på fersksporprøve. 
Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt. 3. Instruks om prøving og godkjenning av 
ettersøkshund. 
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9. GJENNOMFØRING OG BEDØMMELSE AV ELGSPORPRØVE.  
(Teksten er hentet fra NKKs ”Regler for elgsporprøve” gjeldende fra 1/1-07)  
 
Generelt 
Prøve på hjort likestilles med elg. I prøvereglene omtales bare elg. 
 
Prøven skal gjennomføres med sporline som er minst 8m eller lenger. Avstanden mellom fører og 
hund skal som regel ikke være mindre enn 5m. I terreng hvor det er vanskelig å ta seg fram 
aksepteres at linen i kortere perioder slippes, eller at avstanden mellom fører og hund kortes inn. 
 
Hunden skal føres i vanlig sele eller halsbånd. Strupehalsbånd eller pigghalsbånd er ikke tillatt. 
Hundeføreren har ikke lov til å styre hunden. Prøven kan gjennomføres på snødekt mark, men 
snødybden kan ikke være mer enn 10cm. 
 
Prøvetid 
Prøven skal pågå i minst 90 minutter etter at sporingen har startet og så lenge at dommeren med 
sikkerhet har forvisset seg om hundens evne til å spore elg.  
 
Karakterskala                 Poeng:  
Utmerket 9-10 
Meget godt 7-8 
Godt 5-6 
Brukbart 3-4 
Dårlig 0-2 

 
Momenter:     Vekttall:        Poeng: 
1 Oppførsel i sporlinen 1,0 1-10 
2 Evne til å spore 2,0 1-10 
3 Arbeidstempo 1,0 1-10 
4 Selvstendighet 1,0 1-10 

 
 
 
MOMENT 1 – OPPFØRSEL I SPORLINEN (vekttall 1,0) 
Hunden skal arbeide rolig og stille ved sporing, og skal være lett å følge i linen. Den skal ikke dra så 
hardt i linen at sporingsarbeidet eller førerens oversikt over terrenget foran blir umulig. 
 
Hunden arbeider rolig og stille i sporlinen 9-10 p 
Hunden drar i sporlinen i kortere perioder 7-8 p 
Hunden drar i sporlinen i lengre perioder 5-6 p 
Hunden sliter og drar så hardt i sporlinen at sporingsarbeidet forstyrres vesentlig 3-4 p  
Hunden sliter og drar så hardt i sporlinen at sporingsarbeidet ikke kan gjennomføres på en 
forsvarlig måte 

0-2 p 

 
 
MOMENT 2 – EVNE TIL Å SPORE (vekttall 2,0) 
Hunden skal vise interesse, vilje og evne til å følge spor som vitrer av elg. Hunden skal følge sporet 
nøye så lenge føreren vil. Hunden skal ikke la seg distrahere av annet vilt eller tamdyr. 
 
Hunden skal ikke forlate det opprinnelige sporet for å ta et kryssende spor, dog kan kortere avvik 
tolereres. Dommer bør ikke godkjenne hunden dersom den, til tross for at den føres tilbake fra et 
kryssende spor, vegrer seg fra å spore videre på det opprinnelige sporet. 
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Hunden skal bruke alle sine sanser for å lokalisere elg. Får hunden vitring av elg som står ved siden 
av sporet og markerer dette, er dette til hundens fordel. Tar hunden en kort stopp i sporingsarbeidet 
på opphøyninger i terrenget for å lytte, prøve vinden, eller markerer det stedet der hvor elgen antas å 
befinne seg, er dette til hundens fordel. 
 
Det skal innledningsvis spores i minst 30 min. Deretter tar prøvegruppen pause. Hunden skal ikke ha 
vitring fra sporet under pausen og avstanden mellom rasteplassen og sporet bør derfor være minst 
100m. Pausens lengde skal være minst 30 min. (pausen er innlagt for å etterligne praktisk ettersøk der 
ompostering skjer etter at elgen har gått ut av terrenget). Deretter fortsetter sporingen på det 
opprinnelige sporet i ytterligere 30 min. eller lenger, helt til dommeren har forvisset seg om hundens 
evne til å spore. Sporingen skal aldri avsluttes på sti eller veg, men fortsette et godt stykke videre. 
 
Hunden sporer rolig og bestemt uten avvik fra sporet og har god kontroll på terrenget foran seg 9-10 p 
Hunden sporer rolig og bestemt med små avvik fra sporet, utreder evt. tap raskt 7-8 p  
Hunden sporer med mindre avvik fra sporet, mister sporet en gang, men kan på egen hånd eller 
med hjelp av fører finne igjen sporet og dermed fullføre sporingen 

5-6 p 

Hunden mister sporet mer enn en gang, men kan på egen hånd eller med hjelp av fører finne 
igjen sporet og dermed fullføre sporingen 

3-4 p 

Hunden mister sporet etter kort tid og er ikke interessert i å finne igjen sporet og/eller fortsette 
sporingen 

0-2 p 

 
 
MOMENT 3 – ARBEIDSTEMPO (vekttall 1,0) 
Hunden skal arbeide i et rolig tempo og på en måte som gjør at den kan fungere effektivt i en praktisk 
ettersøkssituasjon. Hunden skal ikke arbeide i så stor fart at den åpenbart sliter seg ut unødvendig 
raskt. Den skal heller ikke ha så lav fart at arbeidet tar unødvendig lang tid, eller at den til stadighet 
må oppmuntres til å fortsette sporingen. 
 
Hunden arbeider i et utmerket tempo, forsiktig i terrenget og fungerer effektivt 9-10 p 
Hunden arbeider i et meget bra tempo 7-8 p 
Hunden arbeider i et godt tempo. Enkelte perioder for raskt 5-6 p 
Hunden arbeider i et brukbart tempo. Enkelte perioder for sakte 3-4 p 
Hunden arbeider i et tempo som ikke er akseptabelt. Den stresser og vimser eller arbeider så 
langsomt at den må oppmuntres flere ganger. Den kan ikke godkjennes som ettersøkshund 

0-2 p 

 
 
MOMENT 4 – SELVSTENDIGHET (vekttall 1,0) 
Hundens skal vise evne til selvstendig å følge sporet, samt å utrede eventuelle tap. Den skal arbeide 
på egen hånd uten at den styres med linen. Lavmelt ros som oppmuntrer og støtter hunden er tillatt. 
 
Hunden arbeider selvstendig på en rolig, stille og aktiv måte, uten støtte og hjelp fra fører 9-10 p 
Hunden arbeider aktivt og selvstendig, ringer ved tap, evt. med lavmelt støtte fra fører 7-8 p 
Hunden har visse problemer når elgen har vinklet. Noe hjelp av fører kreves, ikke evne til helt 
selvstendig tapsarbeide  5-6 p 

Hunden har problemer når elgen har vinklet. Bruker unødvendig lang tid til tapsarbeide som 
også krever støtte og hjelp fra fører 3-4 p 

Fører må hele tiden styre hunden med lina og til stadighet oppmuntre den til å fortsette 
sporingen  0-2 p 

 
KRAV TIL GODKJENNING 
Det skal bare brukes godkjent eller ikke godkjent. For at hunden skal godkjennes kreves: 

- at hunden har oppnådd minst 25 poeng sammenlagt. 
- at hunden ikke har mindre enn 3 poeng i noe moment. 

Ved godkjent elgsporprøve skal det utstedes særskilt sporprøvebevis. 
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10. CHAMPIONATREGLER FOR ELGHUNDRASENE 
(Teksten er hentet fra NKKs ”Championatregler”)  
 
10.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT – NUCH 
Generelle krav: Tre ganger 1. VK med certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige 
dommere. Minst et av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling 
hvor spesialklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat 
vunnet på NKK-utstilling.  
Hund som allerede har nasjonalt utstillingschampionat i et annet nordisk land, (godkjent av NKK) 
trenger et certifikat vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor spesialklubb er gitt 
anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKK-
utstilling. Det må også være minst tre forskjellige dommere totalt. Minst ett av certifikatene må 
vinnes etter at hunden har fylt 24 mnd. 
Tilleggskrav: Gruppe 5 – spisshunder. Jämthund, karelsk bjørnhund, laikarasene , norsk elghund 
grå, norsk elghund sort, svensk hvit elghund og hälleforshund: En gang 1. pr. på jaktprøve i et av de i 
Nordiske land. 
Finsk spets og norrbottenspets: En gang 3. pr på jaktprøve.  
Øvrige raser i gruppe 5: Ingen tilleggskrav. 
 
10.2. NORSK JAKTCHAMPIONAT – NJ(B)CH -  (BANDHUND) 
Gruppe 5 – spisshunder: Jämthund, karelsk bjørnehund, laikarasene, norsk elghund grå, norsk 
elghund sort, svensk hvit elghund og hälleforshund: 
Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge. Prøvene må være tatt over minst to jaktår, under 
minst fire forskjellige dommere. (Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve). 
Minst to av premiene må være tatt på prøve arrangert av NEKF. Minst en av premiene må være tatt 
på 2-dagersprøve. Dersom en av førstepremiene er tatt på separat to-dagers prøve, må en av de andre 
førstepremiene være tatt på samlet prøve. Kun en prøve på snø skal gjelde for dette krav. To ganger 
1. premie på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.  
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11. UTDANNINGSREGLER FOR  
      JAKTPRØVEDOMMERE - BANDHUND 
 
 
Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når 
nødvendig kvalifikasjoner er til stede. Vedtaket i styret må være enstemmig. Kandidater til 
jaktprøvedommere må ha god erfaring med den jaktform de skal bedømme. Det må dessuten legges 
stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevnen, pålitelighet og 
skriftlig og muntlig fremstilling. Kandidater til jaktprøvedommere må selv ha trenet og ført hund til 
premie på jaktprøve. 
 
Kandidatene mottar et kort som skal følge ham/henne under hele utdannelsen. Her skal påføres når, 
hvor og ved hvilke prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått med underskrift fra dommer(e), 
prøveledere, evt. med stempel.  
 
Elev- og aspirantarbeide kan kun avlegges ved prøver som er oppført på NKKs terminliste. Før 
aspirantarbeidet avlegges, må forbundenes krav om gjennomført dommerkurs være oppfylt, og 
elevarbeidet godkjent. Dommerelev skal skrive dommerkritikk på vanlig skjema som leveres til 
prøveleder før dommermøtet. Eleven skal delta på dommermøtet og begrunne sin kritikk av hunden 
for prøveleder, NKKs representant og den dommer eleven har fungert under. Denne gjennomgang tas 
med eleven(e) umiddelbart etter at selve dommermøte er avsluttet. På grunnlag av dette vurderer 
dommeren om elevarbeidet skal godkjennes.  
 
Når aspirantarbeidet er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven, før dommermøte, leveres inn til 
prøvens leder i lukket konvolutt.  
 
Arbeidet behandles på dommermøte av de dommere som har hatt med aspiranten ute i marken - hvor 
også NKKs representant og prøvens leder er til stede. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et 
arbeide som kvalifiserer han/henne til dommer. Ved evt. tvil, kan aspirant innkalles og eksamineres i 
regler og evt. forklare nærmere bedømmelse.  
 
Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med nødvendig data. Kortet 
sendes deretter til NKK, som avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder dommerautorisasjon og 
registrere den nye dommer i sitt kartotek. Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til 
autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om han/hun anbefales å gå opp til ny 
prøve eller ikke.  
 
Elev- og aspirantarbeid skal gå over 2 år.  
 
Elevarbeidet skal gås over 2 dager. Elevarbeidet kan tas som settedommer en av dagene.  
 
Aspiranten skal gå to dager - under to forskjellige dommere. Hunden må være prøvet i alle 
prestasjonsmomenter dersom aspirantarbeidet skal kunne godkjennes.  
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12. SØKNADSFRISTER FOR AVHOLDELSE AV PRØVER
 Vårt skriv ang. nye rutiner er også tilgjengelig på  www.nkk.no  

 
Refnr. Prøvekategori    Frist raseklubb/forbund Frist NKK 
20 Jaktprøve for retrievere       01.05   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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