
NKK avdeling Hordaland arrangerer Trinn 1 instruktørkurs i 
Bergen. 
Kursdatoer og sted, alle dager fra 10.00-17.30 

28-29 september Erdal ungdomsskole, Askøy  
26-27 oktober.      Erdal ungdomsskole, Askøy  
23-24 november. Åsane Hundehall  
14-15 desember.  Åsane Hundehall, 15 desember er eksamen. Sensor; Per Egil Gylland 

Krav for å gå på Trinn 1 kurs 

Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpe-instruksjon under godkjent NKK 
instruktør før eksamen kan avlegges. 

Minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk:  
* NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C  
* RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1  
* 2. premie kl II LP eller LP1 tittel  
* Deltatt i kl II agility  
* Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere  
* 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve  
* B-godkjent redningshund - ettersøkning i NRH og/eller NRO  
* Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat  
* Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2  
* 2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel  
* 2. premie Kreativ LP kl 2  
* Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat  

Selve kurset er på 60 timer, og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. Alle 
tre må bestås for at utdanningen skal godkjennes, og sensor skal dokumentere dette 
overfor NKK. Kurset bør vare i minimum 3 måneder og det skal gjennomføres minst tre, 
helst fire, samlinger med obligatorisk oppmøte. 

NKK kan etter søknad gi dispensasjoner fra denne utdanningsplanen. Dette gjelder 
spesielt for de klubbene som ennå ikke har utdannede instruktører, og for de som ligger 
geografisk vanskelig til slik at man har færre muligheter til for eksempel å oppnå kravene 
med egen hund. Evt. søknad skal sendes i god tid før kursstart. 

Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette 
bli lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. Man får da status som 
bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub. 

Trinn 1 instruktør kan holde kurs om all grunnopplæring av hund og dømme 
Bronsemerkeprøven. Den består av øvelsene tannvisning, lineføring, innkalling, dekk 
fra holt, stå under marsj og enkelt dekk ett minutt.  
Påmelding sendes til: ronny.eliassen@bkkfiber.no.    Tlf : 906 041 32 

Bindende påmelding og betaling innen 25-8-2019. 

Kursavgift kr 4900,-  Betales til Konto: 1644.27.86104

mailto:ronny.eliassen@bkkfiber.no

