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1. FELLESBESTEMMELSER. 
(Gjelder for samtlige prøvekategorier unntatt 
jaktprøver). 
 
1.1. ARRANGEMENT. 
Generelt  
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub 
(NKK), klubb/forbund som er medlem av NKK 
eller tilsluttet forbund som er medlem av NKK, 
klubb/forbund som har samarbeidsavtale med 
NKK eller sammenslutninger av disse. 
 
For prøver hvor det benyttes knallvåpen 
(startrevolver) plikter arrangør å sørge for 
registrering av dette jf. «Forskrift om våpen, 
skytevåpen, våpendelar og ammunisjon». 
 
Helligdagsfredning/båndtvang 
Dvs. ingen prøver med hund i tiden 24/12 - 
31/12 eller på langfredag, påskeaften og 1. 
Påskedag. 
Båndtvangsperioden: For prøver med løs hund i 
perioden fra 1/4 til og med 20/8 og ved utvidet 
båndtvang, tas det forbehold om at arrangør har 
fått innvilget dispensasjon fra regelen om 
båndtvang, jf. Hundeloven. 
 
 
Søknader 
De til enhver tid gjeldende søknadsrutiner og 
søknadsfrister slik de er offentliggjort på 
www.nkk.no må følges. 
 
 
Prøvedokumenter.  
Dersom det skal benyttes utenlandske 
dommere, må oppgave over disse sendes til NKK 
4 uker før prøven for klarering. 

Ved bruk av utenlandsk dommer må det 
oppnevnes norsk NKK representant. 
 
Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til 
NKK: 
 
For prøver arrangert i DogWeb-Arra:  
• Rapport fra NKKs representant 
• Rapport fra prøvens leder 
• Oppgjørsskjema 
 
 
For prøver med resultatregistrering: 
• Rapport fra NKKs representant 
• Rapport fra prøvens leder 
• Oppgjørsskjema 
• Resultatliste i 1 eksemplar  
• 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original  
 
Resultatliste og kritikkskjema må inneholde 
korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom 
det blir endringer, må resultatliste og 
kritikkskjema korrigeres. 
 
Et eksemplar av kritikkene og et eksemplar av 
resultatlistene sendes direkte til de respektive 
raseklubber.  
På bakgrunn av mottatt deltakerinformasjon fra 
arrangørklubben vil NKK fakturere arrangøren 
for aktivitetsavgift. 
 
Arrangøren skal ikke sende påmeldingsskjemaer 
til NKK. Skjemaene skal oppbevares av klubben i 
minst 1 år etter prøven er avholdt. Dersom 
skjemaene benyttes som regnskapsbilag, må de 
oppbevares av klubben slik at kravene i 
regnskapsloven oppfylles. 
 
Ledelse av prøven.  
Arrangøren oppnevner prøvens leder som er 
prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK 

 
FORMÅL:          (Utarbeides av klubb/forbund/KG) 
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oppnevner sin representant som er prøvens 
høyeste myndighet hva angår fortolkning av 
reglene. Prøvens leder og NKKs representant 
kan ikke være samme person. NKKs 
representant skal være tilstede alle prøvedager 
ved ordinære/samlede prøver. NKKs 
representants myndighet og plikter 
fremkommer av egen instruks. Eventuelle 
problemer eller tvilsspørsmål, behandles og 
avgjøres av den myndighet spørsmålet sorteres 
under. Prøvens leder og NKKs representant kan 
når som helst gripe inn hvor de måtte anse dette 
nødvendig innenfor eget myndighetsområde. På 
dommerens subjektive skjønn og arbeid kan de 
imidlertid ikke influere.  
Dommer, dommerelev eller dommeraspirant 
kan ikke bedømme: 
• hund i eget eie/oppdrett,  
• hund vedkommende har eid/vært medeier i, 

eller solgt i løpet av de siste 6 måneder,  
• hund som eies av nærmeste familie 

(ektefelle, foreldre, søsken eller barn).   
 
Prøvens funksjonærer skal motta sine instrukser 
fra prøvens leder, og utføre oppgaven på en 
forsvarlig måte, slik at prøven kan gå etter det 
fastsatte program.  
Prøvens leder innehar også rollen som 
dyrevelferdskontrollør jf. «Forskrift om velferd 
for hest og hund i konkurranser» bestemmelser. 
Om prøven har et omfang som gjør det 
nødvendig kan det utpekes en egen 
representant som kan ha denne rollen, dette 
gjøres av prøvens leder i samråd med NKK-
representanten. Ved slik særskilt deling av 
denne rollen skal dette omtales i NKK-
representantens rapport. 
Hundefører skal under prøven følge prøveleder 
og dommers anvisninger. Ønsker vedkommende 
å avbryte prøven skal dette meddeles dommer. 
 
Overtegning.  
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning 
mellom de hunder som er påmeldt innen 
fristen. 

 
Avlysning av prøven.  
Prøvens leder i samråd med NKKs representant 
kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom 
forholdene er slik at det er uforsvarlig å 
gjennomføre prøven.  
 
Avlysning av prøver pga. ingen eller så få 
påmeldte at fellesøvelser ikke kan gjennomføres 
i henhold til reglene, tas til etterretning, men 
arrangør må i slike tilfelle uoppfordret sende 
Norsk Kennel Klub en detaljert redegjørelse om 
forholdet og vedlegge tilstrekkelig 
dokumentasjon på de faktiske forhold. Inviterte 
dommere og evt. påmeldte deltakere må varsles 
om det inntrufne og arrangør må sørge for at 
alle formelle forhold ordnes opp på forsvarlig 
måte. 
Arrangøren må nøye vurdere om det er 
grunnlag for å søke om tilsvarende arrangement 
neste år, for å unngå en ny avlysning da.  
 
Reaksjoner mot arrangør ved 
avlysning/uregelmessigheter: 
• Ved avlysning av terminfestet arrangement 

gis arrangør en advarsel. Man påpeker det 
ansvar og de forpliktelser som ligger i å søke 
om offisielle arrangementer og at det 
forventes at tilsvarende ikke skjer flere 
ganger. I så tilfelle må arrangør da regne med 
å bli fratatt retten til å arrangere offisielle 
arrangementer for en periode.  

• Reaksjonene skjer administrativt dersom ikke 
saken oppfattes å være av graverende art. I 
så tilfelle legges den først fram for 
Fagkomité/Kompetansegruppe til vurdering. 

• Ved annen gangs avlysning av samme 
arrangør, legges saken fram for 
Sportshundkomiteen/Hovedstyret. Normal 
reaksjon vil være fratakelse av retten til å 
arrangere samme type arrangement i et år. 

• Ved tredje gangs avlysning av samme 
arrangør, legges saken fram for 
Sportshundkomiteen/Hovedstyret. Normal 
reaksjon vil være fratakelse av rett til å 
arrangere terminfestede arrangementer i 
minst 2 år, jf. NKKs lover kap. 7. 
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For øvrig plikter arrangør å avholde 
terminfestede arrangementer og brudd på 
denne plikten kan det reageres mot etter NKK 
lover kap. 7. 
 
 
Godkjenning av prøveresultatene.  
Dersom arrangementet er gjennomført i 
henhold til regelverket og aktivitetsavgiften er 
betalt skal prøven anerkjennes av NKK. 
Resultatene publiseres når prøven er anerkjent. 
 
1.2. DELTAKELSE. 
Hunder.  
Hunden må ha fylt 9 måneder senest 
prøvedagen. 
Rett til å delta har hunder som er registrert i 
NKK eller register anerkjent av NKK.  
Utenlandsk hund som oppholder seg i Norge, og 
som eies/deleies av person bosatt i Norge, skal 
omregistreres til NKKs register før påmelding. 
Ved all omregistrering beholdes og benyttes det 
opprinnelige reg.nr., men det utstedes ett NKK 
eierbevis som også dokumenterer og bekrefter 
at omregistrering er foretatt. 
Alle hunder må være ID-merket for å delta på 
terminfestede arrangementer (utstillinger, 
prøver, mentaltester osv.) i Norge. ID-merkingen 
må være utført før påmelding til arrangementet.  
I henhold til Mattilsynets forskrift nr. 614 er det 
forbudt å starte med hund som har fått øre og 
/eller hale kupert. Hunder (av tidligere 
kuperingsraser) som av veterinærmedisinske 
årsaker har amputert hale, kan etter søknad til 
NKK delta dersom det fremlegges 
veterinærattest med begrunnelse for inngrepet. 
Attesten må inneholde hundens reg.nr., 
stambokførte navn og ID-nummer. 
Hunder med amputert hale kan starte dersom 
NKK har utstedt startbevis. 
Naturlig stumphale: Det vises til NKUs til enhver 
tid gjeldende liste over raser med naturlig 
stumphale..  
 
Helsestatus. 
Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid 
gjeldende regler for vaksinering, se NKKs 

utstillingsregler. Vaksinasjonsattest utstedt av 
veterinær må medbringes til prøven og 
fremvises på oppfordring til arrangør. 
 
Hund kan ikke delta dersom: 
• den er syk, 
• den har utøy, 
• den er blind og/eller døv, 
• drektig tispe kan ikke delta 30 dager før 

fødsel, beregnet fra 63 dager etter første 
paring, 

• eller har valper under 75 dager. 
 
Hunder som stilles på prøve, skal være i god 
mental og fysisk helse og ikke vise tegn på 
sykdom. En hund kan kun delta på prøve 
dersom den på prøvedagen ikke utgjør noen 
smittefare. Ved tvil skal det framlegges 
veterinærattest som bekrefter dette. Dersom 
en hund har pådratt seg en skade som kan 
bekreftes av en veterinærattest, skal attesten 
medbringes på prøven.  
 
Førere.  
Rett til å delta har enhver som av NKK eller NKKs 
medlemsklubber ikke er fratatt denne rett. 
Fører som er fratatt retten til å delta på prøve i 
sitt hjemland av kennelklubb NKK samarbeider 
med kan heller ikke starte på prøve i Norge så 
lenge utestengelsen varer. 
 
Påmelding.  
All påmelding er bindende, og skal skje 
elektronisk der webpåmelding er etablert for 
prøveformen. Påmeldingsskjema ved manuell 
påmelding må være undertegnet av hundens 
registrerte eier(e), eller den som overfor 
arrangør kan sannsynliggjøre sin rett eller 
tillatelse til å starte med hunden. Påmelding 
som ikke er skrevet på korrekt skjema, mangler 
opplysninger eller kommer for sent, aksepteres 
ikke. Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal 
avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben.  
Eier av påmeldt hund skal være medlem i en av 
NKKs medlemsklubber eller samarbeidende 
utenlandsk organisasjon for å oppnå 
medlemsrabatt. 
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Påmeldingsavgift.  
Prøvedeltaker som ikke er medlem av medlems 
klubb eller utenlandsk kennelklubb 
samarbeidende med NKK, skal betale dobbel 
påmeldingsavgift. 
 
Tilbakebetaling av påmeldingsavgift. 
Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis: 
• Påmeldingen ikke godtas 
 
Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder 
som avvises eller utestenges under prøven. 
 
Eieren og den som disponerer hunden er 
ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. 
NKK, arrangør, dommer, NKK representanten 
eller andre som medvirker ved arrangementet 
er ikke ansvar for tap eller skade ut over 
tilbakebetaling av startkontingenten. 
 
Avvisning.   
Påviselig syke/skadde hunder, aggressive hunder 
eller hunder det er gitt feilaktige opplysninger 
om i påmeldingen skal avvises. 
Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder 
som avvises under prøven. 
 
Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får 
delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke 
adgang til prøveplassen før prøvens leder har 
gitt sin tillatelse til dette.  
 
Utestengelse av hund.  
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer 
ulempelig, f. eks. jager vilt/bufe, biter 
funksjonærer eller uprovosert angriper annen 
hund, utestenges fra prøven og gis midlertidig 
utestengelse fra NKK-arrangementer inntil saken 
er ferdig behandlet. Saken behandles etter NKKs 
saksbehandlingsregler. 
Ved slik utestengelse skal NKKs representant 
konsekvent omtale episoden i sin rapport, som 
sendes til NKK første virkedag etter prøven. NKK 
kan etter vurdering av det inntrufne forhold 
nekte hund/fører deltakelse på prøver for 
kortere eller lengre tid.  

 
Forhold i prøveområdet kan av tilstedeværende 
rapporteres til dommer, prøveledelse eller NKKs 
representant innen prøvens utløp. 
 
Doping - Kunstig stimulering.  
Se NKKs til enhver tid gjeldende 
antidopingregler. 
 
Deltakerbegrensning.  
[Dersom prøveformen har deltakerbegrensning 
skal regler for dette beskrives her] 
 
1.3 PRØVEDELTAKERS PLIKTER OG ANSVAR.  
Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet 
når de ikke er under bedømmelse. 
 
Ansvar 
Prøvedeltakeren er ansvarlig for sin(e) hund(er). 
Ansvaret omfatter også å fjerne 
etterlatenskaper (avføring) etter hunden på 
tilliggende områder, så som parkeringsplasser 
og på veien mellom parkering og terrenget. 
Eieren og den som disponerer hunden, er 
ansvarlig for eventuell skade forårsaket av 
hunden i forbindelse med prøven. 
Valper under 4 mnd. får ikke medtas på prøven. 
 
Tilsyn 
Deltaker plikter å føre tilsyn med sin(e) 
hund(er), også kontroll og tilsyn med hund 
plassert i bur, bil, campingvogn på eller utenfor 
prøveområdet. 
 
Avstraffelse 
Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd 
og strøm er ikke tillatt. 
 
Klandre dommer  
Enhver dommeravgjørelse er endelig og 
udiskutabel. Usportslig opptreden i samband 
med dommerens beslutninger er ikke tillatt.  
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer 
eller åpenlyst kritisere dommerens 
bedømmelse. 
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1.4. DOMMERE. 
Oppnevnelse av dommere.  
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så 
snart prøven er terminfestet. Det skal kun 
benyttes dommere med autorisasjon for 
prøvetypen.  
 
Dommerplikter. 
 Dommeren skal:  
• Påse at førers navn og hundens ID-merking 

er angitt på kritikken og kontrollere 
dokumentasjon på ID-merking.  
For hunder med utenlandsk chip må egen 
skanner medbringes av eier/fører. 

• Under prøven bedømme hundens 
prestasjoner. 

Dersom hunden utfører et utilfredsstillende 
arbeid, kan dommer avbryte prøven.  
 
 
1.5. DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER. 
Brudd på ovenstående regler, oppførsel i strid 
med god skikk og til sjenanse for andre, kan 
medføre innrapportering til NKK og føre til tap 
av premie og/eller utelukkelse av deltakelse på 
utstilling, prøve eller stevne. 
 
Opptreden og disiplinærforhold. 
Fører skal følge prøvereglene, opptre sportslig 
og på en måte som ikke skader hundesporten 
eller dens anseelse under og i forbindelse med 
prøven. Også før og etter prøven skal deltakere 
og tilskuere opptre slik at prøvearrangørens 
interesser ikke blir skadelidende.  
Konflikt mellom prøvedeltakere er arrangøren 
uvedkommende. 
Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt. Bruk 
av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker 
skal rette seg etter anvisning fra dommer. 
Dommeren må ikke klandres for sine 
avgjørelser.  
Brudd på regler og bestemmelser kan medføre 
advarsel, eventuelt bortvisning fra 
prøveområdet og gi midlertidig utestengelse fra 
prøver inntil saken er ferdig behandlet. 
Disiplinære forhold i prøveområdet påklages til 
dommer. Forseelser av graverende art skal 

skriftlig rapporteres til prøveledelsen og NKKs 
representant innen prøvens utløp.  
 
Klager.  
Vurderinger og avgjørelser som regelverket 
overlater til dommerens skjønn kan ikke 
påklages.  
Deltaker som mener seg skadelidende som følge 
av brudd på prøvereglene, kan før prøven 
avsluttes, innlevere skriftlig klage til NKKs 
representant som behandler klagen på stedet.  
Avgjørelsen kan påklages til Norsk Kennel Klub 
innen 1 uke sammen med protestgebyr. 
Protestgebyret er til enhver tid lik det dobbelte 
av påmeldingsavgiften til NKK utstillinger. 
Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas til 
følge. 
 
 
1.6. DISPENSASJON.  
NKKs Hovedstyre/NKKs Sportshundkomité kan, 
når særlige omstendigheter gjør det påkrevet, 
dispensere fra disse regler. 
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1.7 ETIKK 
 
Etikk er teorien om hva som oppfattes som 
riktig og galt blant en gruppe mennesker. 
Forskjellige grupper kan ha forskjellig 
oppfatning av hva som er god og dårlig etikk. 
Når det gjelder etikk i dommersammenheng 
bør det være enighet om hvilke prinsipp som 
legges til grunn for utøvelsen av dommervervet. 
 
Retningslinjene gjelder for samtlige 
prøvedommere og på samtlige arrangement 
arrangert av samarbeidende klubber tilsluttet 
NKK, samt i andre sammenhenger hvor 
vedkommende kan bli assosiert med sin 
dommerstatus. 
 
Etikk er ikke det samme som regelverk. Det er 
flere lov- og regelverk som regulerer dommeres 
plikter og rettigheter i NKK. 
 
Dommerens oppgaver 
Dommeren er gjennom sine vurderinger av 
hundenes egenskaper viktige 
premissleverandører for den systematiske avl 
som foregår i regi av NKK, NKKs 
medlemsklubber og oppdrettere i de enkelte 
rasene. 
Dommerens objektivitet og integritet må aldri 
kunne trekkes i tvil. Det er derfor viktig at de 
formelle kravene til integritet er oppfylt, at 
dommer er objektiv og uavhengig, samt at alle 
deltagere opplever en rettskaffen 
dommeroppførsel. 
 
Under bedømming av hundene skal dommeren 
ha sin oppmerksomhet rettet mot hundene og 
deres prestasjoner. Dommer har ansvar for å 
være konsentrert om oppgaven og skal yte en 
så god prestasjon som mulig. Dette innebærer 
at dommeren må være i god form og fremstå 

presentabel. 
Unødvendig fokus på eventuelle meddommere, 
mobiltelefoner og andre distraksjoner sår tvil 
om dommerens fokus og må ikke forekomme. 
 
Dommer plikter å holde seg oppdatert på alle 
regelverksendringer. Videre må dommer delta 
på dommerkonferanser, og har en selvstendig 
plikt til å gjøre seg kjent med signaler og 
regelverkstolkninger fra disse. 

Forholdet til Norsk Kennel Klub 
Prøvedommere bosatt i Norge autoriseres av 
NKK. Opptak som dommerkandidat skjer etter 
en vurdering av personlige og faglige 
egenskaper. Autorisasjonen krever god faglig 
progresjon i tillegg til at det ikke avdekkes 
personlige egenskaper uforenelig med 
dommergjerningen under utdanningsperioden. 
En dommer må opptre slik at vedkommende 
holder det etiske nivået et fremtredende verv 
som dommer krever. Dette gjelder så vel eget 
hundehold som i hundesporten for øvrig. En 
dommer må være sin oppførsel bevisst ikke 
bare i dommerrollen, men også som deltager, 
tilskuer, arrangør og i andre sammenhenger 
hvor dommerens opptreden og utsagn blir 
vurdert. Det er uforenlig med dommervervet 
ikke å fremstå upartisk og objektiv. 
Dokumenteres en slik oppførsel skal 
vedkommende dommers autorisasjon tas opp 
til vurdering. Derfor skal det ikke kunne stilles 
spørsmålstegn ved dommerens moralske 
vandel i tilknytning til hundesporten eller 
dommerens eget hundehold. NKK støtter sine 
dommere, og det forventes samme lojalitet 
ovenfor NKK fra dommerne. 
 
Forholdet til arrangør 
Invitasjon til å dømme skal gjøres skriftlig, og 
krever et skriftlig svar. Dersom det er 
økonomiske forhold ut over de satser som 
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gjelder for godtgjørelse til dommere i den 
aktuelle prøveform, skal dette avtales før 
endelig avgjørelse om dømming tas. Dommere 
og arrangør skal innledningsvis også avtale 
reiseomkostninger, innkvartering, bespisning, 
ankomst- og avreisedato og andre praktiske 
detaljer. 
Dommer må ikke gi avbud til avtalte 
dommeroppdrag uten at det foreligger 
tungtveiende velferdsgrunner. 
En dommer er arrangørens gjest og 
representerer NKK under hele prøven. 
Dommeren skal opptre høflig og bidra til et 
trivelig arrangement. 
 
Bedømmelse og forholdet til deltager 
Fra det øyeblikket dommeren ankommer 
arrangøravdeling er denne å betrakte som en 
representant for NKK. Det påligger derfor 
dommeren å opptre korrekt og høflig, møte 
presentabel, uthvilt og i god form. Dette gjelder 
så lenge dommeroppdraget varer. 
Før prøven starter skal dommer presentere seg 
og eventuelle dommerkandidater, og redegjøre 
for hvordan dagen er tenkt, med mindre dette 
er overlatt til prøveleder. 
 
Dommeren skal være positiv og holde 
konsentrasjonen gjennom hele dagen og 
ovenfor alle hunder. 
Dommer bedømmer utelukkende det 
vedkommende observerer, og skal ikke ta 
hensyn til hundens bakgrunn, tidligere meritter, 
oppdrett eller hvem som fører eller eier 
hunden. 
Alle deltagere skal behandles likt. Dommer kan 
veilede fører dersom dette ikke påvirker 
hundens prestasjoner direkte. 
Dommer skal ikke henvende seg til deltager 
med direkte spørsmål om hundens avstamning, 
tidligere premiering eller annet som kan 

indikere utenforliggende hensyn ved 
bedømmelsen. Etter at prøven er avsluttet skal 
dommer gi en orientering til fører om 
prestasjonen slik det er beskrevet i regelverket 
for hver prøveform. Etter en slik redegjørelse 
kan dommer besvare spørsmål som klargjør 
dommerens syn. En diskusjon med fører, eller 
at fører fremfører sine synspunkter skal ikke 
forekomme. 
 
Prøvedeltager har ved å melde på sin hund 
bedt om dommerens vurdering, og det 
forventes at deltager respekterer denne. 
Prøvedeltager som viser en utilbørlig 
opptreden under prøvedagen, klandrer eller 
demonstrerer mot dommerens avgjørelser, kan 
av dommer gis advarsel eller bortvises fra 
området. Det er opp til dommer å vurdere om 
det skal skrives rapport på vedkommende slik 
det er beskrevet i regelverket for hver 
prøveform. 
 

Forholdet til NKKs representant 
På alle prøver er det oppnevnt en NKK 
representant som er prøvens høyeste 
myndighet hva angår regelverkstolkning. NKK 
representanten skal gjennomgå prøvens 
papirer og innstille prøven til godkjenning. NKK 
representantens oppgaver og 
myndighetsområde er beskrevet i «Instruks for 
NKKs representant». 
Dommer, prøveledelse og NKK representant 
må sammen bidra til et best mulig arrangement 
både faglig og sosialt ved et samarbeid med 
respekt for hverandres oppgaver og 
synspunkter. NKKS representant må 
respekteres, også i de tilfeller der denne har en 
klart svakere faglig bakgrunn enn dommeren. 
Et positivt samarbeid kan hjelpe alle parter til å 
oppnå et godt resultat. 
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Forholdet til andre dommere 
Dommere skal opptre med absolutt lojalitet 
ovenfor andre dommere. 
Som tilskuer må en dommer derfor aldri snakke 
nedsettende om en fungerende dommer selv 
om vedkommende er uenig i bedømmelsen. 
I slike tilfeller kan dette tas ved anledning på 
tomannshånd med fungerende dommer, og da i 
den hensikt å bidra til en positiv faglig 
videreutvikling. 
Som dommer blir man vurdert til å ha spesielt 
god kunnskap om hund. Man må derfor ikke 
uttale seg negativt om hunders prestasjoner 
når en selv går som deltager. 
Dommere kan tolke hunders arbeid forskjellig, 
derfor skal fungerende dommers integritet 
alltid respekteres. 
 
Dommerkandidater 
Dommer som har med seg dommerkandidat 
(elev/aspirant) har en viktig funksjon. 
Rettledning, opplæring og evaluering skal skje 
etter de retningslinjer som er utarbeidet for 
dette i den enkelte prøveform. 
Dersom fungerende dommer er i tvil om 
kandidatens prestasjoner holder forventet nivå 
er det bedre å underkjenne kandidatarbeidet, 
da dette vil medføre at kandidaten må ta et 
ekstra arbeid og vil da lære mer før en 
eventuell autorisasjon. 
Dommerkandidater bør gå for dommere de ikke 
har et for nært forhold til. 
 
Sosiale medier 
Ved bruk av sosiale medier skal dommere være 
bevisst sin posisjon og status som dommer. For 
å opprettholde objektivitet må dommer 
vurdere om man i det hele tatt skal skrive noe 
om hunders prestasjoner, uavhengig om de er 
gode eller dårlige. 
Det er en selvfølge at man ikke skriver om eller 
kommenterer en dommerkollegas dømming. 

NKKs regelverk for nettvett må leses og 
praktiseres. 
 
Konklusjon 
Dommere bør være positiv, se etter det beste i 
hundene, opptre korrekt og vise avmålt 
høflighet så lenge bedømmelsen varer. 
Dommeren skal være objektiv, behandle alle 
likt, stille best mulig forberedt, være i god form 
og presentabel. 
Dommeren skal være seg bevisst på at 
vedkommende oppfattes som dommer i alle 
sammenhenger, også på sosiale medier, og skal 
opptre i henhold til dette. 
 
 
(Disse bestemmelsene er faste og utarbeides av 
NKK) 
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2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED  

 
2.1 NKKs representant [og vararepresentant] oppnevnes av arrangør, og må være medlem i NKK. 
2.2  Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler, og skal [velge 

om vedkommende må ha dommerautorisasjon eller prøvelederkurs]. 
[Unntak ved prøver der en benytter utenlandsk dommer, med 1-dommer system. Da kan en 
person med annen dommerautorisasjon eller annen relevant funksjonærutdannelse fra annen 
hundesport i NKK, som har kunnskap om NKKs fellesbestemmelser oppnevnes som NKKs 
representant.] 

2.3  NKKs representant må være til stede under hele prøven alle dager. 
2.4  [Dersom NKK-representantens mulighet til å starte på prøven skal reguleres må det inn i dette 

pkt.] 
2.5  Om disiplinære forhold oppstår tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken 

forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal dette skal saken rapporteres til NKK. [ta inn 
fra §7-9 – «nærmere bestemte handlinger» må defineres, «medføre utelukkelse» definere om 
både hund og fører, eller bare en av delene – definere hvilket organ som skal avgjøre jf. §7-9 
siste ledd.]  

2.6 …….  

 
3. INSTRUKS FOR PRØVELEDER  

 
3.1  Prøveleder oppnevnes av arrangør, og må være medlem i NKK. 
3.2  Prøvens leder må [velge om vedkommende skal ha prøvelederkurs eller 

dommerautorisasjon].  
3.3  Prøveleder har rollen som dyrevelferdskontrollør, og skal utføre denne i tråd med 

«Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser». 
3.4  Prøveleder er høyeste myndighet på alle andre områder enn fortolkning av regelverket. 

Fortolkning av regelverket er NKK representantens ansvar, se egen instruks.  
3.5  Prøveleder må ha tilstrekkelig kjennskap til prøveformen og inngående kjennskap til 

regelverket og disiplinærreglene. 
3.6  Prøveleder skal ha god kunnskap til prøveformens IT-løsning. 
3.7  Prøvens leder kan når som helst gripe inn dersom dette anses nødvendig innenfor eget 

myndighetsområde.  
3.8  Prøvens leder gir instruks til dommere og funksjonærer [dommermøte] i henhold til 

særregelverk. 
3.9  Påse at prøvereglene blir fulgt nøye og skal ta alle forhåndsregler om at bedømmingen skal 

bli så enhetlig og riktig som mulig.  
3.10  Prøveleder kan avlyse prøve [jf. reglenes pkt. om avlysning, Force majeure].  Avlysning skal 

formidles NKKs administrasjon omgående. 
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4. KLASSEINNDELING. 
(Utarbeides av klubb/forbund/KG) 
 
 
5. GJENNOMFØRING AV PRØVEN. 
(Utarbeides av klubb/forbund/KG) 
 
 
6. PREMIERING. 
(Utarbeides av klubb/forbund/KG) 
 
 
7. BEDØMMELSE OG GODKJENNING. 
(Utarbeides av klubb/forbund/KG) 

 
 
8. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER. 
Som tillegg til NKKs fellesbestemmelser gjelder også følgende for jaktprøver for …………: 
(Utarbeides av klubb/forbund/KG) 
 
 
9. UTDANNINGSREGLER FOR….. 
(Utarbeides av klubb/forbund/KG) 
 
Opprettholdelse av dommerautorisasjon.  
Det kreves hoved medlemskap i en av NKKs medlemsklubber for opprettholdelse av autorisasjon.  
Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli avautorisert i tråd med prosedyre for 
dette.  
Dommer som ikke lenger anses for å være faglig kvalifisert kan det reageres mot på en eller flere av 
de følgende måter: Avautorisering, advarsel, pålegge om å delta på dommerkonferanse, pålegg om 
å ta hele/deler av utdannelsen på nytt eller å avlegge eksamen på nytt. Tap av autorisasjon som 
følge av adferd som er uforenlig med dommerrollen er en disiplinær sak og må behandles etter 
bestemmelsene i NKK lover kap. 7. 
En dommer som har hatt midlertidig bopel utenfor Norge i mer enn 3 år må overflytte sin 
autorisasjon til kennelklubben i det landet vedkommende er bosatt i. Om en dommer har bopel i 
mer enn ett land, må vedkommende bestemme seg for hvilket land autorisasjonen skal knyttes til. 
Dommer må selv ta initiativet til å overføre/avklare sin autorisasjon. 
 
Regodkjenning.  
Fastsettes av den enkelte klubb/FORBUND/KG. 
 
 
 


	1. FELLESBESTEMMELSER.
	1.1. ARRANGEMENT.
	Generelt
	Søknader
	Prøvedokumenter.
	Ledelse av prøven.
	Overtegning.
	Avlysning av prøven.
	Godkjenning av prøveresultatene.

	1.2. DELTAKELSE.
	Hunder.
	Førere.
	Påmelding.
	Påmeldingsavgift.
	Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.
	Avvisning.
	Utestengelse av hund.
	Doping - Kunstig stimulering.
	Deltakerbegrensning.

	1.3 Prøvedeltakers pLikter og ansvar.
	1.4. DOMMERE.
	Oppnevnelse av dommere.
	Dommerplikter.

	1.5. DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER.
	Opptreden og disiplinærforhold.
	Klager.

	1.6. DISPENSASJON.
	1.7 Etikk

	2. INSTRUKS FOR NKKs REPRESENTANT VED
	3. Instruks for prøveleder
	4. KLASSEINNDELING.
	5. GJENNOMFØRING AV PRØVEN.
	6. PREMIERING.
	7. BEDØMMELSE OG GODKJENNING.
	8. KOMMENTARER TIL NKKs FELLESBESTEMMELSER.
	9. UTDANNINGSREGLER For…..
	Opprettholdelse av dommerautorisasjon.
	Regodkjenning.




