
 

Revidert reglement Tollelagkampen (juni 2015) 

Markering 

Startrekkefølgen og vanskelighetsgrad bestemmes innad i laget før start. Maks 2 hunder på samme lag får velge 

samme vanskelighetsgrad. 

For å oppnå poeng må hunden ta dummyen over startlinja på egenhånd. Fører kan påvirke hunden til og 

komme, men får ikke krysse startlinja. 

Lett oppgave (enkel markering); Poeng fra 0 (dummy kommer ikke inn) 5-15 poeng, dommer kan bruke hele 

skalaen, men ikke mindre enn 5 p hvis dummyen kommer inn. 

Vanskelig oppgave (dobbel markering); Poeng fra 0 (dummy kommer ikke inn) 10-20 poeng, dommer kan bruke 

hele skalaen, men ikke mindre enn 10 poeng hvis dummyen kommer inn. 

Hunden som på hvert lag skal utføre tollingen, skal ikke delta på markeringsoppgaven. 

Max poengsum 75 pr. lag 

Dirigering 

Startrekkefølgen og vanskelighetsgrad bestemmes innad i laget før start. Maks 3 hunder på samme lag får velge 

samme vanskelighetsgrad. 

For å oppnå poeng må hunden ta dummyen over startlinja på egenhånd. Fører kan påvirke hunden til og 

komme, men får ikke krysse startlinja. 

Lett oppgave; Poeng fra 0 (dummy kommer ikke inn) 5-15 poeng, dommer kan bruke hele skalaen, men ikke 

mindre enn 5 p hvis dummyen kommer inn. 

Vanskelig oppgave; Poeng fra 0 (dummy kommer ikke inn) 10-20 poeng, dommer kan bruke hele skalaen, men 

ikke mindre enn 10 poeng hvis dummyen kommer inn. 

Max poengsum 75 pr. lag 

Tidsbruk markering og dirigering 

15 minutter pr. lag på markering og dirigering, men klokken stoppes mellom hver ekvipasje slik at det ikke blir 

stress og uro for hundene mellom skiftene. 

Tolling 

1 hund på hvert lag toller og apporterer fra vann. Årets arrangør har ansvar for den praktiske utformingen og 

planleggingen. Skal kun være en vanskelighetsgrad. 

Smyging og tolling dømmes for seg, maks 10 poeng 

Markering på vann dømmes for seg, maks 10 p 

Max poengsum 20 pr. ekvipasje/lag 

Felt 

Det laget som ligger sist sammenlagt, starter først på feltsøket. Det laget som ligger nest sist, starter som nr. 2 

osv. Laget som leder, starter til slutt. 

Et stort antall dummyer (minst 30 stk) legges utover et stort område. Hver dummy er verdt 3 poeng. Bare 

dummyer som hunden har båret over startlinjen er tellende. 

Alle 4 hundene på laget stilles opp ved startstreken. Laget bestemmer selv i hvilken rekkefølge hundene skal 

sendes ut, likeså om flere hunder skal arbeide samtidig og hvilke hunder som skal arbeide samtidig. 



Laget har 20 minutter til å hente inn så mange dummyer som mulig.  

5 poeng bonus på laget hvis hver hund har fått inn 1 dummy hver og 10 poeng bonus på laget hvis alle har fått 

inn 2 dummyer hver. Dommer/prøveleder kan også legge opp til at bonuspoeng kan oppnås ved feks. dummyer 

som er verdt mer osv. 

Max poengsum 100 pr. lag  

Førerkonkurranse: 

Fritt frem for årets arrangør.  

Poengene fordeles slik: Vinnerlaget max 20 poeng, lag nr. 2 18 poeng, lag nr.3 16 poeng osv. 

Uønsket adferd: 

Dersom en hund utviser uønsket adferd slik som knekking av dummy eller aggressivitet mot annen hund, skal 

dommeren be fører hente hunden og den får ikke utføre mer arbeid på gjeldende post. 

Poeng: 

Det gis ikke bonuspoeng eller tidspoeng på noen av postene 

Knalling: -5 poeng 

Lyd: Dommer kan trekke mellom 1 - 5 poeng 

Bånd på: - 5 poeng 

 

Premieringer: 

Beste lag + plasseringer 2,3 osv. 

Beste nykommer/unghund(under 2 år) 

Beste markeringshund/ekvipasje 

Beste dirigeringshund/ekvipasje 

Beste tollinghund/ekvipasje 

Beste felthund/ekvipasje 

Beste jakthund/dommerens favoritt 

 


