KARAKTERTEST
Prøvens referanse nr: 80(Benyttes i all kontakt med NKK)

Opplysninger om prøven:
Arrangør:
Sted:
Dato:
Prøven er kjørt i DogWeb-Arra (DWA):
Antall påmeldte:

Ja

Antall startende:

Nei
Antall premierte/bestått:

Opplysninger om prøvens leder:
Navn:
Adresse:
Post nr:
Telefon/mobilnr:
E-post:

Husk å returnere til NKK innen 4 uker: 
 Oppgjørsskjema
 Rapport fra NKKs representant
 Referat fra prøveleder
 Partilistene/resultatlistene i original m/ underskrift av dommere
 Protokoll/kritikkskjema i original
 1 CACIT skjema (dersom prøven er tildelt CACIT status)
Aktivitetsavgift faktureres når prøvemappen er mottatt hos NKK

Prøvemappen returneres: NKK, Postboks 52 – Holmlia, 1201 Oslo
evt. på e-post: jakt@nkk.no

OPPGJØRSSKJEMA FOR AKTIVITETSAVGIFT
Klubbens navn:

Prøvens ref. nr.:

Sted:

Dato:

Antall påmeldte hunder:

Antall startende hunder:

Antall hunder m/gyldig forfall:

For alle hunder som meldes på terminfestet utstilling eller prøve, skal det betales en
aktivitetsavgift på 12 % av påmeldingsavgiften, dog ikke over kr 45,- pr hund. Det skal ikke
betales aktivitetsavgift for hunder med gyldig forfall.
Prøvens påmeldingsavgift kr
Aktivitetsavgift pr. hund kr
(max kr 45,- pr hund).

,,- X antall startende hunder

stk. = kr

Ved CACIT prøver skal kr. 450,- betales pr. antall CACIT:
= kr _
Avgift for CACIT må betales selv om CACIT ikke ble utdelt / prøven ble avlyst.
Klubbens beregnede aktivitetsavgift til innbetaling.

Sum kr.

,,-

,-

Innbetaling av aktivitetsavgift skjer ved tilsendt faktura fra NKK når
alle papirer fra prøven er sendt inn.

Fakturaen må betales til den konto som er oppgitt med korrekt KID og beløp.
Du kan også betale fakturaen med kort på: http://www.nkk.no/payment OBS!!!! ha KID nr.
klart før du klikker på linken.

Ovenstående opplysninger bekreftes av:

....................................................….
underskrift - prøvens leder

KARAKTERTEST
Referat fra prøvens leder
Klubbens navn:

Prøvens ref. nr.:

Prøvested:

Prøvedato:

Det var påmeldt

............... hunder

Herav startet

............... hunder

Dommere på prøven:

Testleder på prøven:

Figuranter på prøven:

Elev:

Dommere:

Aspirant:

Dommere:

Eksamenskandidat:

Dommere:

Det bekreftes at det for samtlige tilstedeværende hunder ble framlagt gyldig
vaksinasjonsattest.
...................... den ........../ .......... 20

..............................................…
prøveleder

RAPPORT FRA NKKs REPRESENTANT
Prøvetype:

Arrangør:

Ref. nr.:

Sted:

Dato:

Representantens navn:

Tlf. dagtid:

Adresse:

Postnr:

Innstilles prøven til anerkjennelse:
Innkomne protester:
NKK rep ber om at sak følges opp:

Ja 
Ja 
Ja 

Poststed:

Nei 
Nei 
Nei 

(Redegjørelse i utfyllende kommentarer)

Evt. utfyllende kommentarer:

Undertegnede NKK representant kan bekrefte at arrangementet ble avviklet i henhold til
NKKs prøveregler for ovennevnte prøve.
_____________________
Dato

___________________________________________________
NKK representantens underskrift

Informasjon om NOX registeret.
I 2008 ble det åpnet et register i Norsk Kennel Klub for
uregistrerte- og blandingshunder, kalt NOX registeret.
Krav for registrering i NOX-registeret er at hunden er ID merket.
Ved registrering blir hunden tildelt et eget registreringsnr med
betegnelsen NOX foran eks NOX12345/09, og opplysningene om
hundene finnes i NKKs hundedatabase DogWeb.
Eier* mottar et bevis som bekrefter at hunden er registrert i NOXregisteret.

Fra 1/1-09 er det åpnet for at NOX-registrerte hunder kan delta**
i følgende prøvekategorier:
Karaktertest
Funksjonsanalyse
Brukshundprøve (nordisk program)
Blodsporprøver og bevegelige blodsporprøver
Fersksporprøver og bevegelige fersksporprøver
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.

(*den person som står oppført som eier i forbindelse med ID merkingen)
(** Dersom prøven er overtegnet eller ved dommermangel har renrasede hunder som er stambokført i NKK fortrinnsrett)

Til arrangøren:
Det skal benyttes
godkjente figuranter og
testledere ved
Karaktertest,
Funksjonsanalyse og
Mentalbeskrivelse Hund
(MH)
Liste over de til enhver tid
godkjente funksjonærer er
tilgjengelig på www.nkk.no

RESULTATLISTE – KARAKTERTEST

Klubb:

Ref. nr.:

Sted:

Dato:

Rase:

Reg. nr.:

Hundens navn

Signatur dommere:

Eier/fører

..................................................

Eiers adresse

..................................................

Dommer(e)

Bestått

Ikke bestått

.......................................................

Ett eksemplar av kritikkskjemaene og resultatliste sendes til de respektive rasers raseklubb/forbund

NORSK KENNEL KLUB
Arrangør:

KARAKTERTESTPROTOKOLL
Sted:
Ref.nr.:

Rase:
Hann
ID – merket:
Ja
Nei

Dato:

Reg. nr.:

Fødselsdato:

Tispe
Hundens ID - nummer

Tidligere testet:
Ja
Nei

Kryss av i ruten/feltet til venstre for den aktuelle atferdsbeskrivelsen 1 - 5.
BESKRIVELSE
EGENSKAPER
1)TILGJENGELIGHET
Hundens møteprogram og
kontaktvillighet
2) PASSIV FIGURANT
Hundens reaksjon ved
passering av en passiv
tildekket figurant
3) AVREAGERING
Hundens evne til å ta seg
inn igjen etter en
påvirkning
4) LYDFØLSOMHET
Hundens reaksjon ved
overraskende
lydpåvirkning
3) AVREAGERING
Hundens evne til å ta seg
inn igjen etter en
påvirkning
6) BEVEGELIG
FIGURANT Hundens
reaksjon ved bevegelig
figurant
3) AVREAGERING
Hundens evne til å ta seg
inn igjen etter en
påvirkning
17) SKUDDFAST
Hundens reaksjon på
skudd

1

2

Avviser
aggressivt kontakt
med fremmed
menneske
Ingen synlig
reaksjon

Unndrar seg
kontakt med
fremmed
menneske
Svak reaksjon

Godtar kontakt
med fremmed
menneske

Avreagerer
ikke

Avreagerer
først når fører tar
nærkontakt

Avreagerer med
noe hjelp fra fører

Stanser opp
kontrollerer
forstyrrelsen

Kontrollert
unnamanøver

Går i forsvar mot
lyden

Flukttendenser,
vanskelig for å
komme i balanse

Avreagerer
ikke

Avreagerer
først når fører tar
nærkontakt

Avreagerer med
noe hjelp fra fører

Avreagerer uten
hjelp fra fører

Kort stopp for
kontroll

Stans og/eller
kontrollert
avstandsøkning

Avreagerer
ikke

Avreagerer
først når fører tar
nærkontakt

Avreagerer med
noe hjelp fra fører

Avreagerer uten
hjelp fra fører

Skuddredd.
Viser momentan
flukt, tydelige
”klen-getendenser”
eller går direkte i
passivitet

Skuddredd.
Bryter aktivitet.
Gjenopptar ikke
aktiviteten. Kan
vise økende redsel
for hvert skudd

Skuddberørt.
Pendler mellom
redsel og oppgitthet.
Tilstanden vedvarer
ved hvert skudd

Skuddfast. Sterke
oppmerksomhetssignaler, som avtar
ved hvert skudd.
Gjenopptar
aktiviteten

Hunder med X i ett eller flere skraverte har ikke bestått

3

Reaksjon som
står i forhold til
påvirkningen

Flukttendenser

Bestått

Anmerkninger:

Dommer:

Dommer:

4
Tar kontakt med
fremmed menneske,
for eksempel når
fører tar kontakt
Sterk reaksjon
som ikke står i
forhold til
påvirkningen
Avreagerer uten
hjelp fra fører

Stikker
ukontrollert fra stedet

5
Påtrengende
kontaktvillig

Umiddelbar
flukt/angrep

Avreagerer
meget raskt uten
selvbevarelsesdrift
Flykter, settes
ut av funksjon

Avreagerer
meget raskt uten
selvbevarelsesdrift
Overfaller
figuranten uten
kontroll
Avreagerer
meget raskt uten
selvbevarelsesdrift
Skuddfast.
Helt uberørt eller
små oppmerksomhetssignaler

Ikke bestått

