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1. FELLESBESTEMMELSER. 
(Gjelder for samtlige NKKs prøvekategorier). 
 
1.1. ARRANGEMENT. 
Generelt.  
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub 
(NKK), samarbeidende klubber eller 
sammenslutninger av disse. 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
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 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
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 utenlandske 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. 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
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. 

 
FORMÅL:  
Blodsporprøver og fersksporprøver har som formål å bedømme hundens anlegg og brukbarhet for 
ettersøk av skadet hjortevilt. 
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Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal 
dette meddeles dommer. 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
Overtegning.  
Se kommentarer pkt 6.  
 
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. 

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. 
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.  
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 
er en del av avlsarbeidet, og alle arrangementer 
hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for 
eksteriør og/eller prestasjon”.  
Se også kommentarer pkt 6.  
- Helsestatus. 
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og 
attest kunne fremvises. 
    - Hund under ett års alder: Hunden må være 
minimum 12 uker ved siste vaksinasjon. 
    - Hund over ett års alder: Hunden skal være 
vaksinert ved ca ett års alder (maksimum 12 
måneder etter forrige vaksinasjon) og deretter 
skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 
3 år siden. 
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    - Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått 
minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. 
    - Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må 
medbringes til prøven og fremvises uoppfordret 
til arrangør. 
Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 
dager drektig eller har valper under 56 dager. 
 
Førere.  
Rett til å delta har enhver som av NKK eller 
samarbeidende klubb ikke er fratatt denne rett. 
 
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.  
Se også kommentarer pkt 6.  
 
Påmeldingsavgift.  
Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, 
samarbeidende klubb eller utenlandsk 
kennelklubb samarbeidende med NKK, skal 
betale dobbel påmeldingsavgift. 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
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. 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
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. 

 
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.  
Enhver dommeravgjørelse er endelig og 
udiskutabel. Usportslig opptreden i samband 
med dommerens beslutninger er ikke tillatt. 
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. Enhver 
dommeravgjørelse er endelig og udiskutabel. 
Usportslig opptreden i samband med dommerens 
beslutninger er ikke tillatt. 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
Deltakerbegrensning.  
Se kommentarer pkt 6.. 
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 bedømmes hundens 
prestasjoner. 
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Dersom hunden utfører et utilfredsstillende 
arbeid, kan dommer avbryte prøven. 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
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 6.  
 
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. 
Unntak ved prøver hvor kritikkene ettersendes 
deltaker, her er fristen 1 uke etter mottatt kritikk. 
Avgjørelsen kan påklages til Norsk Kennel Klub 
innen 1 uke sammen med protestgebyr. 
Protestgebyret er til enhver tid lik det dobbelte 
av påmeldingsavgiften til NKK utstillinger. 
Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas til 
følge. 
Se også kommentarer pkt 6.  
 
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 VED  

BLODSPOR- OG FERSKSPORPRØVER  
 

Gjeldende fra 1. januar 2006 
 

1. NKKs representant oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund. 
 

2. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler, og skal være 
autorisert spordommer. Han skal ved ordinære/samlede prøver være til stede under hele 
prøven.  

 
3. NKKs representant må være tilstede alle dager på ordinære/samlede prøver. NKKs 

representant kan ikke starte med hund. Hund tilhørende NKKs representant kan ikke starte. 
 

4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken 
forsøkes løst på stedet.  Hvis dette ikke lykkes, skal saken innrapporteres til NKK. 

 
5. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerkritikker fra dagens prøve, og 

spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad.  Hvis det 
ikke er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer.  
Premiegrad kan eventuelt endres på stedet, forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av 
prøvereglene kan påpekes. Den fastsatte premiegrad kan etter dette ikke endres dersom det 
ikke påpekes formelle feil ved arrangementet. 
. 

   6. 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. 

 
7. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gjennomgå 

prøvens dokumenter.  Hvis prøven er så omfattende at dette ikke er mulig, sender prøveleder 
dokumentene til NKKs representant snarest mulig etter avholdelsen.  NKKs representant 
sender deretter prøvedokumentene til NKK med sin innstilling. 

 
8. Hvis det fungerer elev eller aspirant ved prøven, skal NKKs representant delta i behandlingen 

av elev-/aspirantarbeidene sammen med de aktuelle dommere.  
 

9. NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med elev 
 og/eller aspirant.  NKKs representant og prøveleder kan ikke gå med aspirant. 
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3. KLASSEINNDELING. 
Alle påmeldte hunder til ordinære/faste og bevegelige blodspor- eller fersksporprøver, bedømmes 
etter disse regler som kun har 1-en klasse. 

 
4. GJENNOMFØRING AV BLODSPORPRØVE. 
4.1.  Forutsetning og legging av spor. 
Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være skadet. Skadestedet og fluktretningen er kjent og skal 
angis. På skadestedet skal det kunne anvises blod. Hundefører kan selv undersøke sporstart. 
Sporet skal være ca, 600 meter langt og legges med ca.0,3 liter blod jevnt fordelt over hele sporet. 
Sporstart, sårleie og sporslutt markeres med oppspark og ekstra blod. Sporet legges med naturlig 
forløp i terrenget, slik at det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen). To steder i sporet opphører 
blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av disse skal være i tilknytning til en vinkel, der 
blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Et sted i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie.  
Dette må ikke være i forbindelse med en vinkel. I sporslutt skal det plasseres en del av et hjortevilt 
som merkes med samme blod som ble brukt i sporet. Utlagt blodspor skal være minst 12 timer 
gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før. Ingen merking av sporet til støtte for fører må 
forekomme. Fra sporstart skal det være tydelig merking i fluktretningen så langt som man antok man 
kunne se dyret, men ikke lenger enn 25 meter. Sporet skal ikke legges på allerede snødekket mark. 
 
4.2.  Trekking av spor. 
 Arrangøren kan forhåndstrekke hundene i startpuljer (forskjellige starttidspunkt). Dommer og spor 
trekkes puljevis på stedet. 
 
4.3.  Premiering  
Det foretas kvalitetsbedømmelse, og hund som fyller kravene som er nevnt under punkt 6.1 kan 
tildeles: 

1. Premie når hunden har utført et meget godt sporarbeid med bare små feil. 
2. Premie når hunden har utført et godt sporarbeid uten betydelige feil. 
3. Premie når hunden har utført et brukbart sporarbeid uten betydelige feil 
0. Premie når hunden ikke har fylt foranstående krav. 

 
HP Hederspremie kan tildeles når hunden har utført et utmerket sporarbeide, og den ellers er tildelt 
1. premie (gjelder også ved bevegelige prøver). 

 
4.4.  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. 
 
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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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, kan han hjelpe hunden tilbake.  
Hunden skal markere at sporet er slutt. 
 
Diskvalifiserende feil er: 
- Manglende vilje og evne til å ta og følge sporet. 
- Hissig og/eller vimsete arbeid. 
- 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. 
 

 
5.  GJENNOMFØRING AV FERSKSPORPRØVE 
5.1.  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. 
 
5.2.  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. 

 
5.3.  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. 
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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 arbeid. 
- 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. 

 
6.  KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER 
Som tillegg til NKKs fellesbestemmelser gjelder også følgende for jaktprøver for blod- og 
fersksporprøver. 
 
6.1.  ARRANGEMENT 
Generelt 
Blodsporprøve arrangeres enten som en ordinær/samlet prøve på faste datoer, eller som bevegelig 
prøve i perioden mellom to datoer. På ordinær prøve kan hunden starte kun en gang pr. ref.nr. 
På bevegelig prøve kan hunden starte flere ganger pr. ref. nr. Når hunden har oppnådd 2 x 1 pr. kan 
den ikke mer starte på bevegelige prøver. 
Fersksporprøver arrangeres som bevegelig prøve i perioden mellom to datoer kan ikke arrangeres i 
perioden 1. mai – 30. juni og 24. – 31. desember.  
 
Søknader 
Søknad om avholdelse av prøve skal dessuten opplyse om følgende: 
Påmeldingsavgift. 
Påmeldingsadresse og telefonnummer.  
Gironummer for innbetaling av påmeldingsavgift. 
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Prøvedokumenter 
Dersom de har fungert dommeraspirant på prøven, skal kritikkene fra aspiranten innsendes i lukket 
konvolutt sammen med prøvens øvrige papirer til NKK.    
Alle deltakende hunder skal oppføres i premielisten (se unntak ved klage).  Det er prøvens leder som 
har ansvar for å sende inn alle prøvepapirene til NKK og andre som er nevnt. 
Hundens fører skal oppgis på kritikkskjema. 
 
Ledelse av prøven 
For dommer gjelder også regelen om at de ikke kan bedømme hund som de har ført eller trent 
regelmessig gjennom de siste 6 månedene, eller er eiet av noen i deres hushold.  
 
Overtegning 
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning umiddelbart etter påmeldingsfristen utløp. Blodspor- 
og fersksporprøver er åpen for alle raser, og arrangøren skal ved loddtrekkingen ikke favorisere noen 
raser. I forbindelse med overtallig deltakerantall kan arrangøren sette opp en liste over reserver. 
 
6.2.  DELTAKELSE 
Hunder. 
Hunden må ha fylt 9-ni måneder senest prøvedagen. 
Hunder uten registreringsnummer kan fremstilles for prøving. Disse bedømmes på samme måte som 
registrerte hunder, men føres på egen premieliste som sendes NKK sammen med øvrige 
prøvepapirer. Denne dokumenterer oppnådd premiering for kvalifisering som ettersøkshund. 
NOX registrerte hunder som deltar på prøven skal bedømmes på lik linje med øvrige deltakere, det 
skal skrives kritikker og resultatet skal føres i resultatlistene. NOX registrerte hunder har ikke rett til 
å motta CERT/CACIT, delta på Norgesmesterskap eller representere Norge på et landslag, og dersom 
prøven er overtegnet eller ved dommermangel har renrasede hunder som er stambokført i NKK 
fortrinnsrett. 
 
Påmelding. 
Hundens fører skal oppgis på påmeldingsskjema.  
 
Påmeldingsavgift. 
Påmeldingsavgiften skal innebetales samtidig med påmeldingen. 
 
Tilbakebetaling av påmeldingsavgift. 
Påmeldingsavgiften betales også tilbake i følgende tilfeller: 
Prøven ikke avholdes/prøven er begrenset og påmeldt deltaker ikke kommer med. 
Prøven legges til annen dato enn annonsert. 
Dersom ny prøving av hund ikke er mulig etter at protest er godkjent. 
 
Ansvar. 
Hunder som er under bedømmelse skal føres i line. Føreren skal ha kontroll til enhver tid. 
 
Deltakerbegrensning  
Antall deltakere bestemmes av arrangøren. 
 
6.3.  DOMMERE 
Dommerplikter. 
Dommeren skal også: 
Under prøven bedømmes hundens prestasjoner i henhold til prøvereglene. 
Gi skriftlig kritikk på fastsatt skjema for hvert enkelt av de momentene som han skal vurdere i 
henhold til prøvereglene. 
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Dersom hunden utfører et utilfredsstillende arbeid, kan dommer avbryte prøven.  
Når det gjelder ferskspor kan dommer avslutte og erklære prøven som avholdt dersom det ikke er 
funnet prøvedyr eller spor etter elg, hjort eller rådyr innen 2 timer etter prøvestart. 
 
Regodkjenning. 
Dersom en spordommer blir avautorisert, må ny autorisasjon søkes. Det må da avlegges nytt 
aspirantarbeide. 
 
6.4.  DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER 
Klager. 
Dersom NKKs representant godkjenner en eventuell skriftlig protest på stedet, skal hunden, dersom 
det er mulig, prøves på nytt.  
 

7.  UTDANNINGSREGLER FOR ETTERSØKSDOMMER 
Autorisert dommer kan dømme blodsporprøver og fersksporprøver (ettersøksprøve, elg, hjort 
og rådyr) og anleggsprøve blodspor. 
 
1.  Søknad om dommerutdanning 

Kandidat som mener seg egnet, sender skriftlig søknad vedlagt dokumentasjon på 
kvalifikasjonskrav til sin klubb eller forening, som behandler søknaden etter 
klubbens/foreningens prosedyre for opptak av kandidater for dommerutdanning. Klubb/forening 
utsteder en skriftlig anbefaling og videresender søknaden til NKK. 
Det skal legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Kandidaten må ha god erfaring 
med det arbeid hundene skal gjøre, og må selv ha trent og ført hund til fersksporprøve med 
minimum 7 poeng og 1. premie på blodsporprøve. Kandidaten skal ha deltatt på jakt etter 
hjortevilt, og ha gjennomført ettersøk av skadet hjortevilt. Kandidaten må også oppfylle kravene 
til å utøve jakt. 

 
2.  Teorikurs 

Kandidaten gjennomfører ”Teorikurs for utdanning av ettersøksdommere” som følger NKK’s 
kurskompendium med samme tittel. Kursinstruktør skal være dommer som har dømt regelmessig 
i minst 10 år. Kursarrangør/instruktør utsteder skriftlig bekreftelse på at kandidaten har 
gjennomført NKK’s kurs. Kurset skal være fullført før aspirantarbeidet påbegynnes. 

 
3.  Elev- og aspirantarbeider 

Det skal kun benyttes dommere med bred dommererfaring til elev- og aspirantarbeider. 
 

4.  Elevarbeider 
Når godkjent elevstatus foreligger, mottar kandidaten et kandidatkort som skal følge han/henne 
under hele utdanningen. Her skal påføres når, hvor og ved hvilke prøver de forskjellige 
funksjoner er gjennomgått, med underskrift fra dommer, NKKs representant og prøveleder. 
Elevutdanningen administreres i sin helhet av raseklubb/forbund, der kandidaten må være 
medlem.  
 
Deretter gjennomfører kandidaten elevarbeidet. For godkjent elevarbeid må kandidaten ha gått 
for minst 3 hunder på fersksporprøve, og minst 6 hunder av 3 forskjellige rasegrupper på 
blodsporprøve. Derav skal minst 1 av hundene på fersksporprøve oppnå minst 7 poeng og minst 3 
hunder på blodsporprøve oppnå premiering. Eleven skal skrive selvstendig kritikk for minst 2 
hunder på ferskspor og 3 av hundene på blodspor. Kritikkene skal gjennomgås med dommer 
umiddelbart etter prøven og senere sendes NKK. 
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Elevarbeid og aspirantarbeid kan avlegges både på terminfestede ordinære/samlede og bevegelige 
prøver. Ett elevarbeid og ett aspirantarbeid skal være avlagt på ordinær/samlet prøve. Det skal 
kun gå 1 elev/aspirant pr. dommer. For dommerelev og dommeraspirant gjelder også regelen om 
at de ikke kan bedømme hund som de har ført eller trent regelmessig gjennom de siste 6 
månedene, eller er eiet av noen i deres hushold. 
Alt elevarbeid skal være gjennomført før aspirantstatus kan innvilges. For tildeling av 
aspirantstatus sender kandidaten klubbens/foreningens anbefaling sammen med teorikursbevis, 
kandidatkort og de 5 skrevne kritikkene til NKK, som godkjenner elevarbeidene og tildeler 
aspirantstatus. Kandidaten får kandidatkortet sendt i retur. 

 
5.  Aspirantarbeider 

For godkjent aspirantarbeid må kandidaten ha gått for minst 2 hunder på fersksporprøve, og minst 
6 hunder av 3 forskjellige rasegrupper på blodsporprøve. Derav skal minst 1 av hundene på 
fersksporprøve oppnå minst 7 poeng og minst 3 hunder på blodsporprøve oppnå premiering. 

 
Når et aspirantarbeid er avlagt, skal kritikkskjemaene umiddelbart etter prøven, før 
dommermøtet, leveres til prøvens leder i lukket konvolutt påført følgende informasjoner: 
 Dommer 
 Aspirant 
 Prøveform 
 Prøvens referansenummer 

Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspirant ute i marken. 
Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til dommer. 
Ved evt. tvil kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og forklare nærmere sin 
bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med de 
nødvendige data. 

 
6.  Autorisasjon 

Kandidatkortet, alle aspirantarbeidene og 2 stk. passfotos sendes deretter til NKK, som avgjør om 
aspiranten autoriseres. NKK utsteder dommerautorisasjonskort og registrerer den nye dommeren. 
Hvis man ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det 
skal også påføres om aspiranten anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, evt. hvor lenge 
aspiranten anbefales å vente. 

 
7.  For autoriserte elghunddommere som ønsker tilleggsautorisasjon som ettersøks- 
     dommer blod- og ferskspor, gjelder følgende regler: 

For autorisert elghunddommer løshund som er autorisert som dommer ferskspor, og autorisert 
elghunddommer bandhund: 
 Ført hund til 1. premie på blodsporprøve. 
 Gjennomført gjeldende dommerkurs. 
 Avlagt aspirantarbeid ihh til utdanningsregler for blodspordommere. 

 
Elghunddommere som ikke er autorisert for ferskspor(sporprøve for elghund), må gjennomføre 
normal dommerutdannelse ihh til utdanningsreglene for blod- og ferskspordommere. 
 

 
8.  Avautorisasjon 

Dersom en spordommer blir avautorisert, må ny autorisasjon søkes. Det må da avlegges nytt 
aspirantarbeide. 

 






