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1. GENERELT OM CHAMPIONATER
Championat deles inn i norske, flernasjonale og internasjonale.
Dette regelverk regulerer de krav som gjelder for oppnåelse av de ulike norske, flernasjonale og
internasjonale championater (og eventuelle kombinasjoner av disse).
Det henvises til de aktuelle prøve- eller utstillingsregler for å se krav for deltakelse på prøver
utstillinger.
Hunden kan bli champion i hvilket som helst av de nordiske land når den fyller landets
championatkrav. Hvert land har egne spesialbestemmelser som kan variere i de ulike land og for
de ulike rasene.
Alle hovedkrav – certifikat for utstillingschampionat, jaktprøve for jaktchampionat, bruksprøver for
brukschampionat osv skal tas i det land hunden vil bli champion.
Tilleggskravene – prøveresultat for utstillingschampionat og utstillingsresultat for jaktchampionat
osv – kan tas i hvilket som helst av de nordiske land eller annet oppgitt land.
Hund som har oppnådd championat i et av de nordiske land, blir champion i ytterligere nordiske
land når den har oppnådd standardkravene i det landet, og når den oppfyller eventuelle
tilleggskrav for rasen.

11

2. NORSKE CHAMPIONATER
2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)
Generelle krav:

a) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av
certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt
anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs
utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
b) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion
med certifikat oppnådd på internasjonal eller nordisk utstilling(eller på utstilling hvor raseklubb er
gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-cert)). Dersom dette certifikatet oppnås før
fylte 24 måneder, må hunden oppnå ytterligere ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere, og ha
oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.

For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk utstillingschampionat kan
raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder:
c) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av
certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
d) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion
med ett certifikat oppnådd på utstilling i Norge. Dersom certifikatet oppnås før fylte 24 måneder,
må hunden oppnå ytterligere ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere, og ha oppnådd
eventuelle tilleggskrav for rasen.
Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH i hht. punkt c) og d) over.
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Tilleggskrav:
GRUPPE 1 – BRUKS-, HYRDE OG GJETERHUNDER

Australian kelpie og Schäferhund:
Hunden må ha en av følgende premieringer:
- NKKs kåringsprøve – bestått
- NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK): Bestått en av følgende prøveformer:
BHP1, IPO1, SL1, VPG, SPH1, ScHH1 (Australian kelpie). Opprykk fra kl 1 i RSP eller RRP
- NKKs brukshundprøve med opprykk fra D til C
- B-godkjent redningshund fra Norske Redningshunder (kun Australian kelpie)
Øvrige raser:
Ingen tilleggskrav.

GRUPPE 2 – SCHNAUZER, PINSCHER, MOLOSSER OG SENNENHUNDER

Rottweiler:
Hunden må ha en av følgende premieringer:
- NKKs kåringsprøve – bestått
- NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK): Godkjent kl. 1 (IPO1, SL1, SPH1,
SchH1, RSP1, RRP1)
- NKKs brukshundprøve nordisk program med opprykk fra D til C
- B-godkjent redningshund fra Norske Redningshunder
Øvrige raser:
Ingen tilleggskrav.

GRUPPE 3 – TERRIERE
Ingen tilleggskrav.

GRUPPE 4 – DACHSHUNDER

Samtlige dachshunder:
To ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere på en av følgende prøver i et av de
nordiske landene:
- hiprøve
- blodsporprøve
- drevprøve for dachshund

GRUPPE 5 – SPISSHUNDER

Alaskan Malamute:
Oppnådd bestått i minst 1 av de 5 deltestene som fører til Norsk trekkhundchampionat
(Malamutetest 1, 2, 3, 4 eller 5)
Finsk spets og norrbottenspets:
En gang minst 3. premie på jaktprøve for halsende fuglehund.
Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit
elghund:
Jaktchampionat oppnådd i ett av de nordiske land må være fullført og godkjent før N UCH
kan innvilges. Certifikat mottatt før dette anses som hvilende.
Siberian Huskey:
Oppnådd minst en 3. premie på trekkhundprøve for polare raser innenfor
prøvetypene: Nordisk stil, kort distanse, mellomdistanse eller langdistanse.
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Øvrige raser i gruppe 5:
Ingen tilleggskrav.

GRUPPE 6 – DRIVENDE OG SPORHUNDER

Bayersk og hannoveransk viltsporhund:
Oppnådd minst en 1. premie på blodsporprøve i Norge eller minst en 1. premie på
blodsporprøve i AK i Sverige.
Bassetrasene (unntatt basset hound):
Minst en 2. premie på drevprøve for bassets.
Beagle, drever og støvere:
En gang oppnådd 1.premie på jaktprøve på lovlig viltart for rasen etter regler for drivende
hunder tilsluttet NHKF
eller tilsvarende i et av de nordiske land.
Med lovlig losdyr (viltart) gjelder følgende:
•
Støver: Rev og Hare
•
Drever og Beagle: Rev, Hare, Hjort og Rådyr
Øvrige raser i gruppe 6:
Ingen tilleggskrav.

GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER

Samtlige raser (unntatt bracco italiano, drentsche patrijshond, gammel dansk hønsehund,
italiensk spinone, stabyhoun og øvrige raser uten raseklubb i Norge):
En gang 1. premie i AK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper:
Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.
Alternativt:
To ganger certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere, samt 1. premie i VK på
jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve,
skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.

GRUPPE 8 – APPORTERENDE HUNDER
Ingen tilleggskrav.

GRUPPE 9 – SELSKAPSHUNDER
Ingen tilleggskrav.

GRUPPE 10 – MYNDER
Ingen tilleggskrav
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2.2. NORSK JUNIORCHAMPIONAT

(N JrCH)

Junior cert kan bare utdeles på NKK’s utstillinger.
For å oppnå tittelen junior champion kreves 3 junior certifikat fra 3 forskjellige dommere.

2.3. NORSK VETERANCHAMPIONAT (N VetCH)

Veteran cert kan bare utdeles på NKK’s utstillinger.
For å oppnå tittelen veteran champion kreves 3 veteran certifikat fra tre forskjellige dommere.

2.4. NORSK JAKTCHAMPIONAT (N JCH)
GRUPPE 1 – BRUKS, HYRDE OG GJETERHUNDER
Kan ikke oppnå jaktchampionat.

GRUPPE 2 – SCHNAUZER, PINSCHER, MOLOSSER OG SENNENHUNDER
Kan ikke oppnå jaktchampionat.

GRUPPE 3 – TERRIERE

Border terrier, fox terrier glatthåret, fox terrier ruhåret, jack russell terrier, lakeland terrier,
parson russell terrier, tysk jaktterrier, welsh terrier:
HICHAMPIONAT (N J(H)CH):
Ett certifikat og to ganger 1. pr under 3 forskjellige dommere på jaktprøve for hihunder,
hvor av minst en 1. pr på ordinær prøve. En gang Very good på utstilling ved fylte 15
måneder.
Alternativ for utenlandsk hichampion:
For utenlandsk eid jaktchampion (hi) kreves en gang cert på en ordinær norsk jaktprøve for
hihunder, samt en gang Very good på utstilling ved fylte 15 måneder i et av de nordiske
land.

GRUPPE 4 – DACHSHUNDER

Samtlige dachshundraser:
DREVCHAMPIONAT (N J(D)CH):
Tre ganger 1. premie på drevprøve for dachshunder i Norge, hvorav minst en 1. premie på
ordinær prøve. Prøvene må tas for tre forskjellige dommere. To ganger minst Very good
på utstilling i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene
må være tatt ved fylte 24 måneder.
Alternativ for utenlandsk drevprøvechampion fra et annet nordisk land:
En gang 1. premie på drevprøve i Norge, samt to ganger minst Very good på utstilling i
Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene må være tatt ved
fylte 24 måneder.
HICHAMPIONAT (N J(H)CH):
Tre ganger 1. premie på hiprøve i Norge, hvor av minst en 1. pr på ordinær prøve. Prøvene
må tas for tre forskjellige dommere. To ganger minst Very good på utstilling i Norden for to
forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene må være tatt ved fylte 24

15

måneder.
Alternativ for utenlandsk hiprøvechampion fra et annet nordisk land:
En gang 1. premie på ordinær hiprøve i Norge, samt to ganger minst Very good på utstilling
i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene må være tatt
ved fylte 24 måneder.

GRUPPE 5 – SPISSHUNDER

Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund
grå og sort, svensk hvit elghund:
LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH):
Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere.
Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på 2-dagersprøve.
Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve.
Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH.
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge,
Sverige eller Finland.
Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve.
BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH):
Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge under fire forskjellige dommere.
Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve.
Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø.
Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve.
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i
Norge, Sverige eller Finland.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve.
Finsk spets og norrbottenspets:
NORSK JAKTCHAMPIONAT (N JCH):
Alt.1: To ganger 1. premie på jaktprøve for halsende fuglehunder for to forskjellige
dommere, den ene 1. premien kan tas på spredt prøve, men da må den andre tas på fast
prøve.
Alt. «2: Tre ganger 1. premie på bevegelig jaktprøve for halsende fuglehunder for 2
forskjellige dommere.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
En 1. premie.

GRUPPE 6 DRIVENDE- OG SPORHUNDER:

Alpinsk dachsbracke, bayersk viltsporhund, hannoveransk viltsporhund:
NORSK SCHWEISSHUNDCHAMPIONAT (N J(SCH)CH):
Minst tre ganger poengrekken 6-6-4-6 i de fire momentene (det vil si minimum 6 poeng i
moment 1, 6 poeng i moment 2, 4 poeng i moment 3 og 6 poeng i moment 4) på offisiell
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prøve for minst to forskjellige dommere. Dersom hunden har Norsk viltsporchampionat (se
pkt. 2.10) eller tilsvarende utenlandsk premiering trenger den en gang ovennevnte
poengrekke for oppnåelse av tittelen. I tillegg kreves minst en Excellent på utstilling ved
fylte 24 måneder for bayersk og hannoveransk viltsporhund. For alpinsk dachsbracke er
aldersgrensen 15 måneder.
Alpinsk dachsbracke:
DREVCHAMPIONAT (N J(D)CH):
Tre ganger 1. premie på drevprøve for alpinsk dachsbracke med minste
egenskapspoeng 5 i arbeid på fot, drevsikkerhet, losføring, samarbeide, lydighet, og
hunden må være skuddfast i skuddtesten. Jaktprøvene skal være tatt for tre forskjellige
dommere. I tillegg kreves en Very good på utstilling ved fylte 24 måneder i et av de
nordiske land.
Basset-rasene:
DREVCHAMPIONAT (N J(D)CH):
Tre ganger 1 premie på drevprøve for bassets under tre forskjellige dommere. I tillegg
kreves to ganger Good på utstilling ved fylte 24 måneder under forskjellige dommere
oppnådd i et av de nordiske land.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
En 1. premie på drevprøve i Norge.
Beagle og drever:
DREVCHAMPIONAT (N J(D)CH):
Tre ganger 1. premie på jaktprøve for drivende hunder tilsluttet NHKF i Norge, hvorav
minst en prøve på hare. Minst en av premiene må oppnås på småhundprøve (SP).
Jaktprøvene skal være tatt for tre forskjellige dommere. I tillegg kreves en Good på
utstilling ved fylte 15 måneder oppnådd i et av de nordiske land.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
Det kreves 1. premie i ÅP eller SP på valgfritt losdyr dersom hunden har minimum en 1.
premie på hare blant de tellende premieringene til jaktchampionatet.
Om utenlandsk jaktchampionat ikke er oppnådd med premie på losdyr hare, må 1. premien
i Norge være på hare.
Støvere:
DREVCHAMPIONAT (N J(D)CH):
To ganger 1. premie i ÅP på losdyr hare, samt 1. premie i EP på jaktprøve for drivende
hunder tilsluttet NHKF. Minst 1. premie i ÅP må være oppnådd på barmark. Jaktprøvene
skal være tatt for tre forskjellige dommere. I tillegg kreves en Good på utstilling ved fylte
15. måneder oppnådd i et av de nordiske land.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
En 1. premie i EP.
NORSK REVECHAMPIONAT (N J(R)CH):
Tre ganger 1. premie, hvorav minst to på rev. Alle tellende jaktprøveresultat skal være
oppnådd for tre forskjellige dommere. I tillegg kreves en Good på utstilling ved fylte 15
måneder oppnådd i et av de nordiske land.
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Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
Kreves minst tilsvarende 1 x 1. premie i ÅP på losdyr rev.

GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER
Samtlige raser:

Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve i Norge etter nedenstående regler og oppnådd Very
Good på offisiell utstilling etter fylte 24 mnd, må hunden i ha oppnådd et av følgende kriterier: ÆP
på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve CACIT, 3 x CK eller 1. AK fullkombinert jaktprøve for stående
fuglehunder.

Poengberegning:
Det gis poeng etter følgende kriterier:
UK:

1. premie UK 2 poeng (maks 2 x 1. UK teller til jaktchampionat)
1. premie UK fullkombinert 4 poeng (maks 1 UK FK teller til jaktchampionat)
1. premie Norsk Derby kvalifisering 2 poeng
2. premie Norsk Derby kvalifisering 1 poeng
1. premie Norsk Derby semifinale 3 poeng
2. premie Norsk Derby semifinale 2 poeng
3. premie Norsk Derby semifinale 1 poeng
1. premie Norsk Derby finale 5 poeng
2. premie Norsk Derby finale 4 poeng
3. premie Norsk Derby finale 3 poeng
4. premie Norsk Derby finale 2 poeng
5. premie Norsk Derby finale 1 poeng
1. premie Unghund Grand Prix 3 poeng
2. premie Unghund Grand Prix 2 poeng
3. premie Unghund Grand Prix 1 poeng
1. premie Sør Norsk Mesterskap 3 poeng
2. premie Sør Norsk Mesterskap 2 poeng
3. premie Sør Norsk Mesterskap 1 poeng
1. premie kvalifisering Arctic Cup (AC) / Norsk Unghundmesterskap Lavland (NUL) 2 poeng
2. premie kvalifisering AC/NUL 1 poeng
1. premie finale/semifinale AC/NUL 3 poeng
2. premie finale/semifinale AC/NUL 2 poeng
3. premie finale/semifinale AC/NUL 1 poeng
1. premie finale AC/NUL (flere enn 60 delt) 4 poeng
2. premie finale AC/NUL 3 poeng
3. premie finale AC/NUL 2 poeng
4. premie finale AC/NUL 1 poeng
Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1 poeng.
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Maksimum 10 championatpoeng fra unghundklasse/høystatusløp kan benyttes for Norsk Jakt Championat.
AK:
1. premie AK 3 poeng
1. premie AK fullkombinert 5 poeng
VK:
1. VK 3 poeng
2. VK 2 poeng
3. VK 1 poeng

VK Semifinale: 1. VK 4 poeng
2. VK 3 poeng
3. VK 2 poeng
4. VK 1 poeng
VK-finale: Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter
følgende tabell, max 10 poeng:
Antall
1.VK
2.VK
3.VK
4.VK
5.VK
6.VK
Inntill 30
3
2
1
0
0
0
31-40
4
3
2
1
0
0
41-50
5
4
3
2
1
0
51-60
6
5
4
3
2
1
61-70
7
6
5
4
3
2
71-80
8
7
6
5
4
3
81-90
9
8
7
6
5
4
9110
9
8
7
6
5
Praktisering i VK: Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første dag i VK
komme fram. En hund kan på den samme jaktprøven oppnå poeng både fra VK første dag,
VK
semifinale og i VK-finale. Ved lukket prøve gis det championatpoeng bare for premier oppnådd i
kvalitetsklasse.
Ved NM-lagkonkurranser får de seks beste hundene individuelt fra 6 til 1 poeng, forutsatt at de har brakt
fugl for skudd og at det er skutt over hundene.
Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:
CK 1 poeng
CACIT 2 poeng
Res.CACIT 2 poeng
ÆP skogsfuglprøve 2 poeng
1 UK / AK apport 1 poeng (maks inntil 5 ganger og maks 2 fra UK til jaktchampionatet).
Apportpremie må settes sammen med jaktprøvepremie som gir championatpoeng for at det skal kunne gis
championatpoeng for 1 UK/AK apport. Premiene kan kun bruke en gang mot hverandre.
Premie kun fra apportprøve meritterer ikke til start i VK på jaktprøve eller brukshundklassen på utstilling.
Eksempler:
1. AK og ÆP på skogsfuglprøve gir 5 poeng
1. VK finale med 27 startende hunder gir 3 poeng
1. VK finale med 27 startende hunder samt 1. AK apport gir 4 poeng
2. VK finale m/CK med 72 startende hunder gir 8 poeng
1. VK finale m/CK med 59 startende hunder gir 7 poeng
2. VK, samt 6. VK finale med 38 startende hunder ved samme prøve gir 2 poeng
3. VK, samt 2. VK finale med 72 startende hunder ved samme prøve gir 8 poeng
Alternativ for utenlandske jaktchampions:
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For hunder som allerede har oppnådd jaktchampionat i utlandet gjelder de samme kravene med unntak av
kravet til 25 championatpoeng og Very Good på utstilling i Norge.
For å oppnå NJ(k)CH kreves følgende:
3 jaktprøvepremier som gir championatpoeng i AK/VK.
1 pr AK apport som må oppnås i samme kalenderår som minst en av de tellende jaktpremiene.
Samt Very Good på utstilling.

GRUPPE 8 - APPORTERENDE HUNDER

Retrievere:
NORSK JAKTCHAMPION (N JCH):
Tre ganger 1. premie jaktprøve i EK for retrievere i Norge under tre forskjellige dommere,
samt godkjent praktisk jaktprøve.
Alternativer for praktisk prøve:
- Internasjonal prøve: minimum ”Very good”
- Svensk prøve: 1. premie på A-prøve KKL, eventuelt godkjent praktisk prøve
- Dansk prøve: 1. premie på åpen A-prøve.
Hunden må være utstillingspremiert med minimum Sufficient ved fylte 24 måneder eller
senere.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion:
1 x 1. premie jaktprøve i EK for retrievere i Norge, samt oppnådd utstillingspremiering med
minimum Sufficient ved fylte 24 måneder eller senere, dersom dette ikke er et tilleggskrav
i det landet som det utenlandske jaktchampionatet gjelder for.
NORSK JAKTCHAMPION A-PRØVER (N JACH):
To certifikat, alternativt ett certifikat og to CK på A-prøver i Norge, utdelt av minst to
forskjellige dommere. Hunden må være utstillingspremiert med minimum Sufficient ved
fylte 24 måneder eller senere.
Alternativ for utenlandsk jaktchampion A-prøve champion jakt:
Ett certifikat, alternativt to CK på A-prøver i Norge, samt oppnådd utstillingspremiering
med minimum Sufficient ved fylte 24 måneder eller senere, dersom dette ikke er et
tilleggskrav i det landet som det utenlandske jaktchampionatet gjelder for.
NORSK WORKING TEST CHAMPION (N WTCH):
Tre certifikat på Working Test i Norge utdelt av minst tre forskjellige dommere, samt
godkjent praktisk jaktprøve.
Alternativer for praktisk prøve:
- Internasjonal prøve: Minimum ”Very good”
- Svensk prøve: 1. premie på A-prøve , godkjent praktisk prøve eller 1. premie på KKL
- Dansk prøve: 1. premie på åpen A-prøve.
Hunden må være utstillingspremiert med minimum Sufficient ved fylte 24 måneder eller
senere.
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Alternativ for utenlandsk Working Test champion:
Et certificat på Working Test i Norge, samt oppnådd utstillingspremiering med minimum
Sufficient ved fylte 24 måneder eller senere, dersom dette ikke er et tilleggskrav i det
landet som det utenlandske Working Test championatet gjelder for.
Spanielrasene:
NORSK JAKTCHAMPION (N JCH):
Tre ganger 1. premie i EK ved jaktprøve i Norge for minst to forskjellige dommere. Minst én
av disse premiene må være oppnådd med felling og apport av nyskutt vilt. Bare én av
premieringene kan være oppnådd på bevegelig prøve. Hund som er plassert som 1VK med
CERT (vinner av spanielmesterskapet) trenger bare én 1EK i tillegg. Minst Sufficient på
utstilling ved fylte 24 måneder eller senere.
Wachtelhund:
NORSK JAKTCHAMPION (N JCH):
Tre ganger 1. premie jaktprøve i EK i Norge for to forskjellige dommere. To ganger minst
Good på utstilling ved fylte 24 måneder eller senere under to forskjellige dommere.

GRUPPE 9 – SELSKAPSHUNDER

Kan ikke oppnå jaktchampionat.

GRUPPE 10 – MYNDER

Kan ikke oppnå jaktchampionat.

2.5. NORSK BRUKSCHAMPIONAT (N BCH)

Gjelder samtlige raser:
- tre ganger certifikat på offisiell bruksprøve spor i Norge fører fram til N BCH (Sp)
- tre ganger certifikat på offisiell bruksprøve rundering i Norge fører fram til N BCH (Ru)
- tre ganger certifikat på offisiell bruksprøve rapport i Norge fører fram til N BCH (Ra)
Samtlige premieringer må oppnås under minst to forskjellige dommere.
I tillegg minst Good ved fylte 24 måneder eller senere på utstilling i et av de nordiske land.

2.4. NORSK BRUKSCHAMPIONAT INTERNASJONAL PRØVE (N BCH IP)

Gjelder samtlige raser:
En av følgende brukspremieringer:
- tre ganger certifikat på offisiell RIK prøve IPO3
- tre ganger certifikat på offisiell RIK prøve SPH2
- tre ganger certifikat på offisiell RIK brukshundprøve i gruppen spor (RSP) eller rundering
(RRP)
Samtlige premieringer må oppnås under minst to forskjellige dommere.
I tillegg minst Good ved fylte 24 måneder eller senere på utstilling i et av de nordiske land.

2.5. NORSK LYDIGHETSCHAMPIONAT (N LCH)

Gjelder samtlige raser:
Tre ganger certifikat i LP klasse III* på lydighetskonkurranse i Norge under tre forskjellige
dommere. Minst en gang Good på utstilling i et av de nordiske land, ved fylte 15 måneder
eller senere. *NB! Nye regler fra 1.1.2017. Certifikat tildeles de 2 beste hundene med 1. premie i LP klasse
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III, som ikke allerede er NLCH eller ”full-certet”. Certifikat deles kun ut til NKK eller samarbeidende
kennelklubb-registrerte hunder. Se gjeldende overgangsregler på nkk.no

2.6. NORSK AGILITYCHAMPIONAT (N ACH)

Gjelder samtlige raser:
Tre ganger certifikat (a) under tre forskjellige dommere samt minst Good på utstilling i et
av de nordiske land, ved fylte 15 måneder eller senere.
Alternativ for utenlandsk agilitychampion:
Ett Cert (a) på agilitystevne i Norge. I tillegg minst Good på utstilling i et av de nordiske
land, ved fylte 15 måneder eller senere.

2.7. NORSK AGILITY HOPPCHAMPIONAT (N A(H)CH)

Gjelder samtlige raser:
Tre ganger Cert (H) under tre forskjellige dommere. I tillegg minst Good på utstilling i et av
de nordiske land ved fylte 15 måneder eller senere.
Alternativ for utenlandsk hoppchampion:
Ett Cert (H) på agilitystevne i Norge. I tillegg minst Good på utstilling i et av de nordiske
land, ved fylte 15 måneder eller senere.

2.8. NORSK FREESTYLE CHAMPIONAT (N FS CH)

Gjelder samtlige raser:
Championat kan oppnås når hunden har fått tre ganger certifikat på offisielt stevne
arrangert av NKK eller samarbeidende klubb, under minst to ulike
dommersammensetninger. I tillegg må hunden ha minst en gang Good på utstilling i et av
de nordiske land, ved fylte 15 måneder eller senere.
Alternativ for utenlandsk FS champion:
Hunder som fra før er utenlandsk FS champion, trenger kun ett certifikat fra stevne avholdt
i Norge for å bli norsk champion. I tillegg minst Good på utstilling i et av de nordiske land,
ved fylte 15 måneder eller senere.

2.9. NORSK HEELWORK TO MUSIC CHAMPIONAT (N HM CH)

Gjelder samtlige raser:
Championat kan oppnås når hunden har fått tre ganger certifikat på offisielt stevne
arrangert av NKK eller samarbeidende klubb, under minst to ulike
dommersammensetninger.
I tillegg må hunden ha minst en gang Good på utstilling i et av de nordiske land, ved fylte
15 måneder eller senere.
Alternativ for utenlandsk HM champion:
Hunder som fra før er utenlandsk HM champion, trenger kun ett certifikat fra stevne
avholdt i Norge for å bli norsk champion. I tillegg minst Good på utstilling i et av de
nordiske land, ved fylte 15 måneder eller senere.
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2.10. NORSK BLODSPOR CHAMPIONAT (N BS CH)

Gjelder samtlige raser unntatt dachhundsrasene:
Tre ganger 1. premie i Åpen klasse (AK) på blodsporprøve i Norge under tre forskjellige
dommere. Minst en av premiene må være oppnådd på ordinærprøve.
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må
være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.
Dachshundrasene:
Tre ganger 1. premie i Åpen klasse (AK) på blodsporprøve i Norge under tre forskjellige
dommere. Minst en av premiene må være oppnådd på ordinærprøve.
To ganger minst Very good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Very
good må være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.
Alternativ for utenlandsk viltsporchampion:
En 1. premie i Åpen klasse (AK) på ordinær blodsporprøve i Norge.
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må
være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere

2.11. NORSK VILTSPORCHAMPIONAT (N V(F)CH)

Gjelder samtlige raser unntatt dachsrasene:
1 x førstepremie på blodsporprøve i Åpen klasse (AK)
2 x minimum 75 poeng på blodsporprøve i Eliteklasse (EK) i Norge under tre forskjellige
dommere.
1 fersksporprøve med minst 7 poeng.
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må
være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.
Dachshundrasene:
1 x førstepremie på blodsporprøve i Åpen klasse (AK)
2 x minimum 75 poeng på blodsporprøver I Eliteklasse (EK) i Norge under tre forskjellige
dommere.
1 fersksporprøve med minst 7 poeng.
To ganger minst Very good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Very
good må være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.

2.12. NORSK CHAMPIONAT (N CH)

Retrieverrasene:
Alternativ 1: Hund som er N UCH samt har 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere eller
2AK på tollingjaktprøve i Norge..
Alternativ 2: Hund som har 2AK på jaktprøve for retrievere eller 2AK på tollingjaktprøve i
Norge, og tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Ingen
krav om NKK cert eller tilsvarende. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24
måneder eller senere. En hund ansees som fullcertet når den har vunnet 3 cert.
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2.13. NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT (N TCH)

Grønlandshund og Samojedhund:
Oppnås med godkjente tester, 3 cert og
Alternativ 1: Enspannstest + valgfri langdistansetest A, B, C eller D. eller
Alternativ 2: Langdistansetest B + valgfri langdistansetest A, B, C, D.
Testene må tas over minimum 2 år.
I tillegg minst en gang Good ved fylte 15 måneder eller senere på utstilling i et av de
nordiske land.
Siberian husky:
Hunden skal ha minst tre 1. premier fra trekkhundprøver for polare raser (se egne regler
for trekkhundprøver for Siberian Husky). 1. premiene kan være en blanding av KD (sprint),
MD (mellomdistanse), og LD (langdistianse).
I tillegg skal hunden ha minst en gang Very good på utstilling etter fylte 15 måneder eller
senere i et av de nordiske land.
Alaskan malamute:
Godkjent Malamutetest 1 og 2 sammen med Malamutetest 3, 4 eller 5 kvalifiserer for
Norsk trekkhundchampionat. I tillegg skal hunden ha oppnådd minst en gang «Good» på
utstilling etter fylte 15 måneder eller senere i et av de nordiske land. Testene må tas over
minimum 2 år.

2.14. NORSK VANNPRØVECHAMPIONAT (N (VP)CH)

Landseer, Leonberger, Newfoundlandshund:
Alternativ I: Tre certifikat på vannprøver i Norge, samt minst Good ved fylte 15 måneder
eller senere på offisiell utstilling i et av de nordiske land.
Alternativ 2: To certifikat på vannprøver i Norge, samt et certifikat ved fylte 15 måneder
eller senere på offisiell utstilling i et av de nordiske land.
Alternativ for utenlandsk vannprøvechampion:
Ett cert på vannprøve i Norge. I tillegg minst Good på utstilling ved 15 måneder eller senere
på offisiell utstilling i et av de nordiske landene.

2.15. NORSK LURE-COURSING CHAMPIONAT (NLCCH)

Samtlige raser i gruppe 10, samt etnahund, faraohund og podenco-rasene:
Tre ganger certifikat på nasjonal lure-coursing prøve, under minst to forskjellige
dommerpar. Det må ha gått minst ett år og en dag mellom første og siste certifikat. Minst
en gang Very good etter fylte 15 måneder eller senere på utstilling i et av de nordiske land.
Alternativ for utenlandsk lure-coursing champion:
Ett (1) certifikat fra prøve avholdt i Norge. I tillegg minst Good på utstilling ved 15 måneder
eller senere på offisiell utstilling i et av de nordiske landene.

2.16. NORSK RALLYLYDIGHET CHAMPIONAT (N RLCH)

Gjelder samtlige raser:
Tre ganger certifikat på offisielt stevne arrangert av NKK, eller samarbeidende klubb, under
tre forskjellige dommere. I tillegg må hunden ha minst en gang Good på utstilling i et av de
nordiske land, ved fylte 15 måneder eller senere.
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Alternativ for utenlandsk Rallylydighet champion:
Et CERT på stevne avholdt av NKK, eller samarbeidende klubb. I tillegg minst Good på
utstilling i et av de nordiske land, ved fylte 15 måneder eller senere.
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3. FLERNASJONALE CHAMPIONATER
3.1. NORDISK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (NORD UCH)

Gjelder samtlige raser:
Norsk utstillingschampion som blir godkjent utstillingschampionat i ytterligere to nordiske
land.
Eksempel på tittel: Hunder som har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat i 3 nordiske
land, må sende inn søknad om nordisk championat. De tre titlene blir erstattet
med NORD UCH.
Ved oppnåelse av championattittel i et ytterligere nordisk land, legges tittelen i tillegg til
den nordiske tittelen (eks. NORD UCH, DK UCH).

3.2. NORDISK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (NORDIC UCH)

Gjelder samtlige raser:
Norsk utstillingschampion som har oppnådd tre nordiske cert fra tre ulike nordiske land,
tildelt av tre forskjellige dommere. Minst ett av de nordiske certene må være oppnådd ved
24 måneders alder eller senere.

3.3. NORDISK PRØVECHAMPIONAT

Gjelder samtlige raser:
Nordisk prøvechampionat kan oppnås når hunden er champion innen tilsvarende
prøvekategori tre forskjellige nordiske land.
Eksempel på tittel: Hunder som har oppnådd nasjonale prøvechampionattitler i 3 nordiske
land får erstattet de tre titlene med tilsvarende nordisk tittel. Ved oppnåelse av
championattittel i et ytterligere nordisk land, legges tittelen i tillegg til den nordiske tittelen
(eks. NORD JCH, DK JCH).
• Nordisk Jaktchampionat (NORD JCH)
• Nordisk Brukshundchampionat (NORD BCH)
• Nordisk Brukshundchampion Internasjonal prøve (NORD BCH IP)
• Nordisk Lydighetschampionat (NORD LCH)
• Nordisk Agilitychampionat (NORD ACH)
• Nordisk Viltsporchampionat (NORD VCH)
• Nordisk Vannprøvechampionat (NORD (VP)CH)
• Nordisk Lure-Coursingchampionat (NORD LCCH)
• Nordisk Championat (NORD CH)
• Nordisk Trekkhundchampionat (NORD TCH)
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4. INTERNASJONALE CHAMPIONATER
Generelle regler for internasjonale championater:

Gjelder samtlige raser godkjent av FCI:
Hundens forfedre i tre generasjoner må være registrert.
Det må ha gått minst 12 måneder og en dag mellom første og siste tellende
CACIB/CACIOB/CACIAG/CACIL. På CACIT er det ingen begrensning.
Søknad om internasjonalt championat skal sendes via NKK.

4.1. INTERNASJONALT UTSTILLINGSCHAMPIONAT (INT UCH/C.I.B)

For raser der det kreves fire CACIB må disse være vunnet i minst tre forskjellige land og være
vunnet under minst tre forskjellige dommere.
For raser der det kreves to CACIB (og i tillegg kreves jakt-/brukspremiering) må disse være vunnet i
to forskjellige land og for to forskjellige dommere.
For regler knyttet til omgjøring av Reserve CACIB til CACIB, se punkt 5.

Tilleggskrav:
GRUPPE 1 – BRUKS-, HYRDE OG GJETERHUNDER

Australian kelpie, beauceron, belgiske fårehunder (groenendael, laekenois, malinois, tervueren),
border collie, bouvier des ardennes, bouvier des flandres, briard, picard, pyreneiske
gjeterhunder, schäferhund, tsjekkoslovakisk ulvehund:
To CACIB og en av følgende brukspremieringer:
- NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK): Bestått en av følgende
prøveformer: IPO1, IPO-FH
- NKKs brukshundprøve med opprykk til klasse B
- NKKs kåringsprøve - bestått
- Godkjent som lavinehund i klasse A.
Øvrige raser:
Fire CACIB

GRUPPE 2 – SCHNAUZER, PINSCHER, MOLOSSER OG SENNENHUNDER

Boxer, dobermann, hovawart, riesenschnauzer, rottweiler:
To CACIB og en av følgende brukspremieringer:
- NKKs regler for internasjonale konkurranser (RIK) bestått IPO1 eller IPO-FH.
- NKKs brukshundprøve med opprykk til klasse B
- NKKs kåringsprøve - bestått
- Godkjent som lavinehund i klasse A.
Øvrige raser:
Fire CACIB

GRUPPE 3 – TERRIERE

Tysk jaktterrier:
To CACIB og minst 2. premie på hiprøve i Norge eller godkjent ”grytanlagsprov” i Sverige.
Øvrige raser:
Fire CACIB.
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GRUPPE 4 – DACHSHUNDER

Samtlige dachshunder:
To CACIB og to ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere:
- på drevprøve for dachshund eller tilsvarende i et av de nordiske landene
- på hiprøve
- på blodsporprøve

GRUPPE 5 – SPISSHUNDER

Jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå, norsk elghund sort:
To CACIB og minst en 1. premie på jaktprøve for elghunder.
Finsk spets, norrbottenspets:
To CACIB og minst en 3. premie på jaktprøve for halsende fuglehunder.
Øvrige raser:
Fire CACIB.

GRUPPE 6 – DRIVENDE OG SPORHUNDER

Alpinsk dachsbracke, bayersk viltsporhund, hannoveransk viltsporhund:
To CACIB samt minst oppnådd en 1. premie på blodsporprøve i Norge eller
minst en 1. premie på blodsporprøve i AK i Sverige.
Bassetrasene (unntatt basset hound):
To CACIB samt oppnådd minst en 1. premie på drevprøve for bassets i Norge
eller minst en 1. premie på drevprøve for bassets i AK i Sverige.
Basset hound:
To CACIB samt minst oppnådd en 2. premie på blodsporprøve eller drevprøve for basset
rasene.
Beagle, drever og støvere:
To CACIB samt minst en gang 1. premie på jaktprøve etter regler for drivende
hunder tilsluttet NHKF eller tilsvarende i et av de nordiske land. Hvis
jaktprøvepremieringen er oppnådd ved prøve på rev, hjort eller rådyr, må hunden
dessuten ha oppnådd 2. premie på prøve på hare.
Blodhund:
To CACIB samt minst en gang 2. premie på blodsporprøve.
Øvrige raser: black and tan coonhound, dalmatiner, otterhound, rhodesian ridgeback:
Fire CACIB.

GRUPPE 7 – STÅENDE FUGLEHUNDER:

Samtlige raser:
To CACIB samt minst en gang 2. premie i AK på jaktprøve i et av de nordiske landene.
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GRUPPE 8 – APPORTERENDE HUNDER

Retrievere:
2 CACIB samt minst 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere.
Spaniels (unntatt amerikansk cocker spaniel):
To CACIB samt minst godkjent jaktanleggsprøve for spaniels eller minst 3. premie på
jaktprøve for spaniels.
Amerikansk cocker spaniel, kooikerhund, lagotto romagnolo, portugisisk vannhund, spansk
vannhund, wachtelhund:
Fire CACIB.

GRUPPE 9 – SELSKAPSHUNDER:
Samtlige raser:
Fire CACIB.

GRUPPE 10 – MYNDER:
Samtlige raser:
Fire CACIB.

4.2. INTERNASJONALT SHOW CHAMPIONAT (C.I.E)

Samtlige raser hvor det ikke kreves jakt- eller bruksmeritter for N UCH men som opprinnelig har
tilleggskrav for internasjonalt utstillingschampionat, jf. Pkt. 4.1.:
Fire CACIB må være vunnet i minst tre forskjellige land og for minst tre forskjellige
dommere. Ingen tilleggskrav.

4.3. INTERNASJONALT JAKTCHAMPIONAT (INT JCH/C.I.T)

Samtlige raser hvor det gjennomføres internasjonale jaktprøver (CACIT prøver), unntatt
kontinentale stående fuglehunder :
To CACIT må være vunnet i ett eller flere land og for to forskjellige dommere. Begge CACIT
må være knyttet til 1. premie. I tillegg minst Very good ved fylte 15 måneder på
internasjonal utstilling i unghund-, åpen- eller bruksklasse.
For kontinentale stående fuglehunder:
Ved minimum 15 måneder ha oppnådd 2 CACIT eller 1 CACIT og 2 res. CACIT på jaktprøve. I
tillegg minst Very good ved fylte 15 måneder på internasjonal utstilling i unghund-, åpeneller bruksklasse.
Eksempel på tittel: Internasjonalt hichampionat (INT J(H)CH), Internasjonalt
drevchampionat (INT J(D)CH), Internasjonalt bandhundchampionat (INT J(B)CH) osv.
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4.4. INTERNASJONALT BRUKSCHAMPIONAT (INT BCH) (INT BCH IP)

Samtlige raser hvor det gjennomføres internasjonale bruksprøver (CACIT prøver):
To CACIT eller Res CACIT må være vunnet i to forskjellige land og for to forskjellige
dommere. Samt minst Very good på internasjonal utstilling ved fylte 15 måneder på
internasjonal utstilling i unghund-, åpen- eller bruksklasse.
INTERNASJONALT BRUKSCHAMPIONAT (INT BCH):
Minst 520 poeng i klasse A i Nordisk Bruksprøveprogram.
INTERNASJONALT BRUKSCHAMPIONAT FOR INTERNASJONAL PRØVE (INT BCH IP):
En av følgende:
- 2 CACIT på offisiell RIK prøve IPO3/FH
- 2 CACIT på offisiell RIK prøve SPH2

4.5. INTERNASJONALT LYDIGHETSCHAMPIONAT (INT LCH)

Samtlige raser:
To CACIOB i minst to forskjellige land, samt minst Good ved fylte 15 måneder på
internasjonal utstilling.

4.6. INTERNASJONALT AGILITYCHAMPIONAT (INT ACH)

Samtlige raser:
To CACIAG i to forskjellige land under to forskjellige dommere, samt minst Good ved fylte
15 måneder på internasjonal utstilling.
Mellom første og siste CACIAG/res. CACIAG må det ha gått minimum 1 år og en dag.

4.7. INTERNASJONALT LURE-COURSING CHAMPIONAT (INT LCCH)

Samtlige raser i gruppe 10:
A) Hunder som etter fylte 15 måneder for Whippet og italiensk mynde, og 18 måneder for
øvrige mynder har oppnådd minst 3 CACIL eller 2 CACIL og 2 res. CACIL. CACIL må være
oppnådd i 2 forskjellige land.
B) CACIL tildeles kun vinneren på prøve med internasjonal status, racing eller lurecoursing. CACIL deles kun ut i finaleløpet i racing, mens på lure-coursing utdeles CACIL
til beste hund som har oppnådd minst 2/3 av maksimalt oppnåelige poeng, og hvor det
har vært minst 6 deltagende hunder til start
C) Mellom første og siste CACIL/res. CACIL må det ha gått minimum 1 år og en dag.
D) Hunden må ha oppnådd minst Very good etter fylte 15 måneder på internasjonal
utstilling i unghund-, åpen-, bruks- eller championklasse.

4.8. INTERNASJONAL UTSTILLINGS- OG BRUKS-/JAKTCHAMPION (C.I.B.T)
Hunder av raser med krav til bruksmeritt i henhold til FCI Breeds Nomenclature er kvalifisert for
C.I.B.T. dersom de oppfyller kravene til begge championatene(C.I.B/C.I.T).

5. REGLER FOR OMGJØRING AV RESERVE CACIB TIL CACIB

Et Reserve CACIB (RCACIB) omgjøres automatisk til et CACIB hvis CACIB ble tildelt en hund
(uavhengig av brukskrav eller ikke) som allerede har tittelen INT (C.I.B) eller C.I.E. Tittelen må være
bekreftet fra FCI senest samme dag som utstillingen.
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Et RCACIB kan også omgjøres til CACIB, men kun etter forespørsel fra eier av hunden som er tildelt
RCACIB eller på forespørsel fra eiers nasjonale kennelklubb, forutsatt at ett av følgende punkter er
oppfylt:
•

•
•
•
•

CACIB er tildelt en hund som ikke har stamtavle anerkjent av FCI eller har stamtavle
anerkjent av FCI, men som er ufullstendig (eks. uten foreldre registrert i tre
generasjoner med anerkjent stambok. Registrering i appendiks til stambok er ikke
gyldig).
CACIB er tildelt en hund som ble stilt i feil klasse som gjør at den ikke var berettiget til
CACIB.
CACIB er tildelt til en hund som, på utstillingsdagen, fyller kriteriene (i fht antall CACIB
og nødvendig tid mellom disse) for tittelen INT (C.I.B)
CACIB er tildelt en hund med tilleggskrav som allerede har tittel C.I.E (bekreftet av FCI
senest samme dag som utstillingen).
CACIB tildelt ble kansellert av annen grunn.

Et RCACIB kan ikke omgjøres til CACIB hvis hunden som er tildelt RCACIB allerede er
internasjonal champion (INT/C.I.B) eller internasjonal show champion (C.I.E).
Alle søknader om omgjøring av RCACIB til CACIB må være skriftlige på skjema fastsatt av
FCI.
I Norge skal hundeeier sende slike søknader inn til NKK som har ansvaret for å sende
søknad til FCI.
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