
FUNKSJONSANALYSE 

 

 
Opplysninger om prøven: 

 

Prøven er kjørt i DogWeb-Arra (DWA):    Ja  Nei 

 
 
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  
 

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

81- 

Arrangør:  

Sted:  

Dato:  

Antall påmeldte: Antall startende: Antall premierte/bestått: 

mailto: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             ,-  X antall påmeldte hunder              stk.   = kr               ,- 
(max kr 45,- pr hund). 
 
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              

http://www.nkk.no/payment


FUNKSJONSANALYSE 
 

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: Poststed: 

 

Innstilles prøven til anerkjennelse: Ja       Nei  
Innkomne protester:   Ja       Nei  
NKK rep ber om at sak følges opp: Ja       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 NOX-
registeret.   

 

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 
 

http://www.nkk.no/


RESULTATLISTE - FUNKSJONSANALYSE 
  
  
Klubb:      Ref. nr.:   

Sted:     Dato:   

Rase: Reg. nr.: Hundens navn Eier/fører Eiers adresse Dommer(e) Bestått Ikke bestått 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
Signatur dommere: ..................................................     ..................................................     ....................................................... 
 

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



NORSK KENNEL KLUB FUNKSJONSANALYSEPROTOKOLL  
Arrangør: 
 

Sted: Prøvens ref.nr.: Dato: 

Rase: 
 

 Hann      Tispe 

Reg. nr.: Fødselsdato: 

ID – merket: 
 

 Ja            Nei  

Hundens ID - nummer Tidligere testet: 
 

 Ja           Nei 
Kryss av i ruten/feltet til venstre for den aktuelle atferdsbeskrivelsen. 

BESKRIVELSE 
EGENSKAPER 

1 2 3 4 5 

1)TILGJENGELIG
HET Hundens 
møteprogram og 
kontaktvillighet 

 Avviser 
aggressivt kontakt 
med fremmed 
menneske 

 Unndrar seg 
kontakt med 
fremmed menneske 

 Godtar kontakt 
med fremmed 
menneske 

 Tar kontakt med 
fremmed menneske, 
for eksempel når 
fører tar kontakt 

 Påtrengende 
kontaktvillig 

2) LEKELYST 
(JAKTKAMP) 
Hundens evne, vilje 
til lek med 
fører/fremmed 

 Avviser 
lekeinvitasjon, leker 
ikke 

 Noe treg i starten 
senere aktiv i korte 
intervaller 

 Lett å få i 
gang, aktiv. Skiller 
mellom 
aktivitet/passivitet 

 Starter raskt. 
Intens i leken. 
Vanskelig å avbryte, 
kan gå over i 
kamplek 

 Tar initiativ i 
leken. Går raskt over 
i kamplek, avbryter 
ikke 

4) SOSIAL KAMP 
Hundens evne/vilje 
til å vise kampatferd 

 Svarer ikke på 
kamputfordring, kan 
vise flukt 

 Svarer svakt på 
kamputfordring. 
Oppfordrer selv ikke 
til kamp 

 Svarer på 
kamputfordringen. 
Utfordrer selv til 
kamp, lav styrke 

 Svarer raskt på 
kamputfordringen. 
Utfordrer selv til 
kamp, stor styrke 

 Utfordrer 
umiddelbart, svarer 
meget raskt. Viser 
utfall 

5) SOSIAL 
DOMINANS  
Hundens evne til å 
klatre på rangstigen 

 Viser ingen 
dominanstegn 
gjennom testen 
(underdanig), eller 
viser dominanstegn 
uten forutgående 
provokasjon 

 Kan vise svake 
dominanstegn i 
leken, ellers ikke 

 Viser 
moderate 
dominanstegn 
riktig avpassede 
svar gjennom ett 
eller flere 
testmomenter, noe 
kraftigere i lek 

 Viser kraftige 
dominanstegn i flere 
testmomenter, 
forholdsvis tidlig i 
momentenes 
gjennomføring 

 Viser vedvarende 
kraftige 
dominanstegn 
umiddelbart ved 
momentets start 

6) JAKTLYST  
Hundens lyst og evne 
til å lete opp/fange et 
bytte 

 Viser ingen 
interesse 

 Starter, men 
fullfører ikke 

 Starter 
nølende, økende 
interesse. Fullfører 

 Starer 
målbevisst. 
Bytteinteressert 

 Starter meget 
raskt. Stor fart. 
Blokkeringsten-
denser 

7) 
BYTTEGRIPENDE 
Hundens evne og 
intensitet i å gripe 
byttet 

 Ingen 
bytteinteresse 

 Svak interesse. 
Snuser på byttet. 
Griper ikke 

 Griper noe 
nølende, slipper 
raskt 

 Griper 
målbevisst, drar 
byttet med seg. 
Avslutter 

 Gjør innhopp, 
griper. Vanskelig for 
å komme i balanse 

8) 
FORSVARSLYST 
Hundens lyst til å 
stanse en inntrenger 

 Ingen 
engasjement. Kan vise 
flukt eller 
flukttendenser 

 Går svakt i 
forsvar, kan pendle 
mellom avverging, 
passivitet eller 
flukttendenser 

 Engasjerer seg 
effektivt i forsvar, 
med riktig tyngde 

 Forsvarer seg 
med stor økende 
kraft og tyngde 

 Forsvarer seg 
med stor kraft og 
tyngde alt fra 
momentets start 

9) FUNKSJONSUT-
VIKLING  
Intensitet og hurtighet 

 Ingen synlig 
reaksjon 

 Viser kun deler 
av forsvars-
funksjonen, kontakt 
eller dominans. Kan 
gå direkte i flukt eller 
angrep 

 Viser økende 
intensitet gjennom 
kontakt og 
dominans-
progammet 

 Rask utvikling, 
med tyngde i 
dominansprogram 

 Står avventende, 
går direkte i angrep 

10) 
TERSKELVERDI 
Hvor sterk trussel det 
må til for å utløse 
flukt/angrep 

 Umiddelbar 
flukt/angrep reaksjon 

 Viser 
flukt/angrep ved 1/3 
av distansen 

 Viser 
flukt/angrep ved 
1/2 av distansen 

 Viser 
flukt/angrep ved 
revirgrensen 

 Ingen flukt/ 
angrepsreaksjon 

11) 
AVREAGERING 
Hundens evne til å ta 
seg inn igjen etter en 
påvirkning 

 Avreagerer ikke  Avreagerer, men 
bruker for lang tid i 
enkelte testmomenter 

 Avreagerer og 
avreaksjonen står i 
forhold til 
reaksjonen 

 Avreagerer for 
raskt, uten 
selvoppholdelses-
drift 

 Ingen reaksjon, 
ingen avreaksjon 

12) 
KONSENTRASJO
N Hundens evne til å 
holde 
oppmerksomheten 

 Bryter 
oppmerksomheten 
meget raskt, både ved 
passiv og aktiv 
påvrikning. Impulsiv 

 Bryter 
oppmerksomheten 
noe raskt, ved passiv 
eller aktiv påvirkning 

 Holder 
oppmerksomheten 
så lenge det finnes 
motiv 

 Tenderer til 
blokkering ved 
enkelte testmoment 

 Blokkerer 



 
 
 

NORSK KENNEL KLUB FUNKSJONSANALYSEPROTOKOLL side 2 
Arrangør: 
 

Prøvens ref.nr.: Hundens ID - nummer 

Rase: 
 

 Hann      Tispe 

Reg. nr.: Fødselsdato: 

Kryss av i ruten/feltet til venstre for den aktuelle atferdsbeskrivelsen. 
BESKRIVELSE 
EGENSKAPER 

1 2 3 4 5 

13) 
KOORDINERING 
Riktig handling 
mellom og mot 
opplevelsene 

 Handler 
irrasjonelt i de fleste 
testsituasjoner og 
mellom 
testsituasjonene 

 Handler 
irrasjonelt i de fleste 
testsituasjoner 

 Løser enkelte 
momenter rasjonelt 

 Løser de fleste 
momenter rasjonelt 

 Korrekte 
handlinger, med full 
kontroll 

14) 
TEMPERAMENT 
Hvor hurtig hunden 
tilpasser seg 
omgivelsene 

 Ikke reaksjon i 
testsituasjonen, kan 
også være uengasjert 

 Noe 
oppmerksom, svarer 
litt tregt mot 
påvirkningene. 
Tilpasser seg en 
anelse langsomt i 
testsituasjonene 

 Oppmerksom, 
svarer hurtig på de 
fleste testsituasjoner. 
Tilpasser seg i 
testsituasjonen 

 Meget 
oppmerksom, 
svarer meget raskt 
på påvirkningene. 
Forstyrres litt av 
omgivelsene 

 Overdreven 
oppmerksom, svarer 
meget raskt mot 
påvirkningene. 
Handlingene veksler 
for hurtig. Forstyrres 
av omgivelsene 

15) MOT 
Hundens evne til 
selvstendig å løse en 
oppgave,  

 Er ikke i stand til 
å løse testsituasjonen, 
tross førerhjelp 

 Trenger 
førerhjelp for å løse 
de fleste av 
testsituasjonene 

 Løser 
selvstendig, men etter 
forholdsvis lang tid 
de fleste 
testsituasjoner 

 Løser 
selvstendig og 
hurtig størstedelen 
av testsituasjonene. 
Skal ikke ha vist 
flukt 

 Løser direkte og 
selvstendig samtlige 
testsituasjoner. Skal 
ikke ha vist flukt 
eller flukttendenser 

16) SKARPHET  
Hundens 
refleksreaksjon mot 
en trussel som 
kommer brått på 

 
Refleksreaksjonen til 
hunden er momentan 
flukt 

 Gjør 
unnamanøver. 
Vender seg mot 
objektet. Viser ingen 
skarphetstegn 

 Stopper opp. Går 
mot objektet. Viser 
trusselsignaler. Kan 
vise angrep/ 
aggressivitet 

 Viser angrep 
med islett av 
bestående 
aggresjon 

 Går direkte til 
angrep med stor 
aggresjon. Vanskelig 
for å komme i 
balanse 

17) SKUDDFAST 
Hundens reaksjon på 
skudd 

 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 oppmerk-
somhetssignaler, 
som avtar ved 
hvert skudd. Gjen-
opptar aktiviteten 

 Skuddfast. Helt 
uberørt eller små 
oppmerksomhets-
signaler 

 

Hunder med X i ett eller flere skraverte har ikke 
bestått:  Bestått                               Ikke bestått 

Anmerkninger: 

Dommer: Dommer: 
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