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Norsk Kennel Klubs regler for
autorisasjon av
Lydighetsprøvedommere

Søknaden, som sendes NKK, må
være anbefalt og attestert av
medlemsklubb i NKK.

Gjeldende fra 29. april 2006

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre
(HS) autoriserer
Lydighetsprøvedommere i henhold
til disse regler.
1. Dommerelev (elev) kalles den
som Fagkomiteen for
lydighetsprøver (FK) har godkjent
for opplæring.
2. Dommeraspirant (aspirant) kalles
den som Fagkomiteen for
lydighetsprøver har godkjent for
avsluttende prøve. Funksjon som
elev eller aspirant kan kun skje for
dommer som har fungert minst 5
ganger.
ELEVTJENESTEN
3. For å bli opptatt som elev må
søkeren være medlem i NKK.
Kandidaten bør ha inngående
kjennskap til lydighetssporten og ha
deltatt på lydighetsprøve minst 4
ganger. Søkeren må ha trent hund,
og deltatt med den i samtlige 4
lydighetsklasser.

Søkeren kalles deretter inn til et
opptaksintervju med FK for
Lydighetsprøver, hvor det avgjøres
om elevstatus kan innvilges.
4. Person som er opptatt som elev,
må hver gang det er ønske om å
fungere, søke arrangør om tillatelse.
Søknaden må være klubben i hende
innen anmeldelsesfristens utløp.
Videre må fungerende
lydighetsdommer forespørres.
Det er tillat å fungere som elev selv
om klassen deles mellom to
dommere. I Så fall går eleven det
halve antallet for den ene
dommeren og det resterende antall
for den andre dommeren. Eleven
blir godskrevet det antall hunder
vedkommende har hatt i samtlige
øvelser.
Hensikten med elevtjenesten er at
eleven skal få mulighet til å tilegne
seg ting om lydighetsprøver og
lydighetsøvelser som personen ikke
har tilegnet seg tidligere.
Elevtjenesten har også til hensikt å
gi dommeren et inntrykk av elevens
egnethet til å bli dommer. Derfor er

det nødvendig at dommeren
samtaler med eleven både under og
etter bedømmelsen. En dommer kan
ha inntil 2 elever samtidig.
Elevtjenesten er som følger: fungere
som elev ved minimum 4 stevner
for minst 3 forskjellige dommere,
og for til sammen minst 75 hunder i
klasse I, minst 50 hunder i klasse II,
minst 25 hunder i klasse III og
minst 25 hunder i Elite klasse.
ASPIRANTTJENESTEN
5. Søknad om å bli tatt opp som
aspirant skal sendes NKK.
For å bli opptatt som aspirant må
søkeren ha fullført elevtjenesten.
6. Person som er tatt opp som
aspirant, blir innkalt til eksamen
bestående av en praktisk prøve og
en muntlig prøve.
Aspiranten bør avlegge den
praktiske prøven for minst 3 hunder
i hver klasse. Så vel den praktiske
som den muntlige prøven avlegges
for FK for Lydighetsprøver.
Aspirantarbeidet skal være
avsluttet senest 5 år etter innvilget
elevstatus.

DOMMERAUTORISASJON
7. FK for lydighetsprøver innstiller
aspiranten til autorisasjon, ikke
autorisasjon eller fornyet prøve,
overfor HS.
8. HS kan med øyeblikkelig
virkning, endre kravene til antall
hunder for
elevfunksjon/aspirantarbeide. Slike
endringer skal også få påvirkning
for allerede påbegynt
elevfunksjon/aspirantarbeide, hvis
ikke HS bestemmer noe annet.
9. Dommer som ikke har fungert i
løpet av 2 år og deltatt på
dommerkonferanse i løpet av de
siste 5 år må gå opp til ny
eksamen dersom autorisasjonen
ønskes opprettholdt.
10. HS kan delegere den myndighet
det har i henhold til ovenstående
egnede komitéer eller utvalg.
11. HS kan, når særlige
omstendigheter gjør det nødvendig
eller ønskelig, dispensere fra disse
regler.

