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Norsk Kennel Klubs regler for lure-coursing

FORMÅL: Å bidra til at hundene skal kunne opprettholde sin opprinnelige karakter og
utseende, og være et mål på deres naturlige jaktegenskaper, deres evne til effektivt å utnytte sin
opprinnelige kapasitet for hurtighet og smidighet samt legge ned et bytte. Dette skal ikke gå ut
over myndens sosiale oppførsel i kontakt med andre hunder og mennesker.

Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til
NKK:

1. FELLESBESTEMMELSER.
(Gjelder for samtlige prøvekategorier unntatt
jaktprøver).

For prøver arrangert i DogWeb-Arra:
 Rapport fra NKKs representant
 Rapport fra prøvens leder
 Oppgjørsskjema

1.1. ARRANGEMENT
Generelt.
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub
(NKK), medlems klubber eller sammenslutninger
av disse.

For prøver med resultatregistrering:
 Rapport fra NKKs representant
 Rapport fra prøvens leder
 Oppgjørsskjema
 Resultatliste i 1 eksemplar
 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original

Søknader
Søknad om å avholde prøve skal registreres
elektronisk i NKKs systemer for godkjenning.
Avdelinger/grupper overholder klubbens
retningslinjer for søknad om å avholde prøve til
sitt forbund/raseklubb som så koordinerer disse
og legger søknadene inn elektronisk til NKK
innen fristens utløp.
Søknaden må inneholde tid og sted for prøven,
samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist og
kontaktperson.
Terminlisten og skriv om søknadsrutiner finnes
på www.nkk.no

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.

Prøvedokumenter
Senest 14 dager før prøven avholdes skal
oppgave over dommere sendes til NKK slik at
NKK kan få oppnevnt sin representant ved
prøven.
Uten denne opplysning kan NKK ikke få
oppnevnt sin representant, og prøven vil ikke
kunne anerkjennes.
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.

Ledelse av prøven
Arrangøren oppnevner prøvens leder som er
prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK
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
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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).

å arrangere terminfestede arrangementer i
minst 2 år.
Avlysning av stevner 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.

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. Hundefører skal under prøven
følge prøveleder og dommers anvisninger.
Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal
dette meddeles dommer.
Se også ”kommentarer” pkt. 9.

Godkjenning av prøveresultatene
NKK avgjør om prøven kan anerkjennes.
Resultatene er registreringsberettiget når prøven
er anerkjent.
1.2. DELTAKELSE
Hunder
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.
Ovennevnte må være utført før hunden kan delta
på terminfestet arrangement.
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 kan
ikke øre-/halekuperte hunder delta på utstillinger
eller prøver, uansett i hvilket land kuperingen
har blitt foretatt.
Naturlig stumphale: Det vises til NKUs til
enhver tid gjeldende liste over raser med naturlig
stumphale..

Overtegning
Se ”kommentarer” pkt. 9.
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. 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 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 Hovedstyret.
Normal reaksjon vil være fratakelse av rett til
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Helsestatus
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og
attest kunne fremvises.
 Hund under ett års alder: Hunden må være
minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.
 Hund over ett års alder: Hunden skal være
vaksinert ved minst 10 måneders alder og
deretter skal siste vaksinasjon være utført for
maksimum 3 år siden.
 Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått
minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.
 Kontroll på at gjeldene innførsel- og
vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan
forekomme.
Det anbefales at deltagende hunder også er
vaksinert mot parvovirusinfeksjon og
parainfluensa (kennelhoste).
Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid.

Påmelding
All påmelding er bindende, og skal skje på eget
skjema eller som webpåmelding innen
påmeldingsfristens utløp. Skjemaet 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.
Påmeldingsavgift
Prøvedeltaker som ikke er medlem av
medlems klubb eller utenlandsk kennelklubb
samarbeidende med NKK, skal betale dobbel
påmeldingsavgift.

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.

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift
Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis:
 Påmeldingen ikke godtas
Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften
har arrangør ikke ansvar for tap eller skade.

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.
Hunder (av tidligere kuperingsraser) som av
veterinærmedisinske årsaker har amputert hale,
kan delta dersom det fremlegges
veterinærattest med begrunnelse for inngrepet.
Attesten må inneholde hundens reg.nr.,
stambokførte navn og ID-nummer.
Deltakelsestillatelse for slik hund utstedes etter
søknad til NKK.

Avvisning
Påviselig syke 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.
Se også ”kommentarer” pkt. 9.
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 prøver inntil saken er ferdig
behandlet.
Ved slik utestengelse skal NKKs representant
konsekvent omtale episoden i sin rapport, som

Førere
Rett til å delta har enhver som av NKK eller
NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne rett.
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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.

Dommerplikter
Dommeren skal:
 Påse at førers navn og hundens ID-merking
er angitt på kritikken og kontrollere
dokumentasjon på ID-merking.
 Under prøven bedømme hundens
prestasjoner.
Dersom hunden utfører et utilfredsstillende
arbeid, kan dommer avbryte prøven.

Doping - Kunstig stimulering
Se NKKs til enhver tid gjeldende dopingregler.
Deltakerbegrensning
Se ”kommentarer” pkt. 9.
1.3. PRØVEDELTAKERS PLIKTER OG
ANSVAR
Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet
når de ikke er under bedømmelse.

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.

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.

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
Se ”kommentarer” pkt. 9.

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.

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.

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.

Disiplinærforhold
Enhver skal under prøven følge gjeldende regler
og bestemmelser og opptre overensstemmende
med god skikk og bruk.
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

1.4. DOMMERE
Oppnevnelse av dommere
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så
snart prøven er terminfestet. Det skal kun
benyttes autoriserte dommere.
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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. Ved
bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.
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.
Unntak ved prøver hvor kritikkene ettersendes
deltaker, her er fristen 1 uke etter mottatt kritikk.
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 kan, når særlige
omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra
disse regler.
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Alle henvendelser fra deltakerne bør være av
praktisk betydning for gjennomføring av prøven.
Henvendelser av prinsipiell karakter må skje via
prøveleder og/eller NKKs representant. Hvis det
gjøres bevisst forsøk på å påvirke dommeren, f.eks.
ved at deltaker omtaler hundens tidligere meritter
eller avstamning, må dommeren gjøre klart at den
slags ikke kan tolereres. I verste fall må dommeren
avslutte prøven og vise deltaker bort, samtidig med
at dette rapporteres til prøveledelsen. Dommeren
må aldri henvende seg til deltakeren med spørsmål
om hundens avstamning, tidligere oppnådde
premier eller annet som kan gi deltaker snev av
mistanke om at det kan tenkes tatt utenforliggende
hensyn til bedømmelsen.
Når det gjelder forholdet til deltaker og eventuelle
tilskuere må det understrekes at å være uenig i
dommers vurdering ikke er det samme som
klander. Enhver må ha lov å mene noe annet om en
hund enn det dommeren gjør, og gi uttrykk for det.
Men klander, påstander om at dommeren har dømt
uhederlig eller uetisk, det skal ikke forekomme og
dette skal det slås ned på.

1.7. ETIKK
Etikk er moralens teori. Vi snakker altså her om de
moralske prinsipper som en prøvedommer og utøver
bør holde seg til.

For at bedømmelsen skal gi et så riktig bilde av
hundene som mulig, er det viktig at forutsetningene
er de samme, at hundene bedømmes likt. Av dette
følger at hundene i prinsippet skal være ukjente for
dommeren, og at bedømmelsen skjer uavhengig av
alt annet enn hva dommeren ser i
bedømmelsesøyeblikket.
Dommerens integritet må ikke trekkes i tvil.
Integritet er ikke bare at en selv vet at man er
uavhengig, men også at andre føler det.
Dommerens objektivitet er den viktigste grunnpilar
i all hundebedømmelse. Dommer og utøver må
således overveie sin opptreden, både i
bedømmelsessituasjoner som dommer, som
deltaker, arrangør og som tilskuer. I tilfeller hvor
dommer har tett relasjon til hundeeier som skal
stille på prøve eller vise hund, og føler selv at dette
blir vanskelig, eller antar at andre vil trekke
integriteten i tvil, bør dommer vurdere å avstå fra
dommeroppdraget. Motsatt vei gjelder at hundeeier
bør avstå fra å melde på hund til bedømmelse for
dommer hvor det vil antas at eiers/dommers
relasjon er egnet til å trekke dommer integritet i
tvil.

Bruk av ”sosiale media.”
Dersom du er aktiv på dagens mange tilbud på
nettet, er det viktig at du som dommer aldri nevner
eller diskuterer hunder du har dømt, eller prøver du
har deltatt på. Vær svært varsom med å svare på
andres innlegg av denne karakter.
Som deltaker bør du også utvise varsomhet ved
uttalelser om dommer, andre deltakere, egne og
andres hunder.

Dommeren dømmer utelukkende ut fra det hun/han
ser i bedømmelsesøyeblikket, uten hensyn til
kjennskap til deltaker, eller til hundens tidligere
premiering. Denne selvfølgelighet er imidlertid
ikke alltid akseptert av deltaker og eventuelt
publikum. Det er av denne grunn de nordiske
kennelklubber har vedtatt bestemmelsen om at
bedømmelsen på utstilling skal skje uten at
dommeren får se katalogen.

Konklusjon:
Opptre korrekt og vis nøytral høflighet så lenge
prøven varer. Alle må behandles likt, enten det er
deltakere, nære venner, dommere eller
nybegynnere. Vær objektiv og positiv, se det beste
i hundene. Vær i god form, vær presentabel.
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2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED LURECOURSING

1. NKKs representant oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund.
2. NKKs representant skal være godkjent dommer eller person som er godt kjent med de
gjeldende regler for lure-coursing, og som kan fortolke hundenes gjennomføring på banen i
forhold til disse. Vedkommende må være hoved medlem i en av NKKs medlemsklubber.
Representanten utgjør i samarbeid med stevnets leder prøvens høyeste myndighet hva angår
fortolkning av regler.
3. Representanten må være tilstede alle dager på ordinære prøver.
4. Hund(er) som eies av NKKs representant eller noen i hans/hennes husstand har ikke
anledning til å delta i prøven.
5. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken
forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal representanten innrapportere saken til
NKK.
6. NKKs representant skal kontrollere at resultatlistene er i samsvar med dommernes samlede
poenggivning.
7. For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKKs representant så langt som mulig,
benytte tiden under prøven til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, og om mulig avklare
disse på stedet i samråd med prøvens leder.
8. Hvis dommeraspiranter er under opplæring ved prøven sammen med noen av prøvens 2
dommere, bør NKKs representant overvære deler av denne opplæringen.
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3. KLASSEINNDELING
Lure coursing er en bruksprøve for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund,
podenco - og podengo rasene i gruppe 5. Hver rase utgjør en klasse. Det kåres en vinner for hvert
kjønn i de raser der det deltar minst 6 hunder per rase og kjønn. Ved færre enn 6 hunder per rase og
kjønn konkurrerer hannhunder og tisper i samme klasse. Arrangøren kan la andre raser som kan sies å
jakte på myndelignende vis eller ”blandingsmynder” delta i uoffisielle klasser.
3.1 Klasseinndeling for whippet og italiensk mynde
For whippet og italiensk mynde er det to klasser. Hunder som ved påmelding er målt til maksimalt å
ha en høyde over manken i henhold til pkt. 10 4 nedenfor utgjør en klasse. Hunder som er over disse
målene kan delta ved både nasjonale og internasjonale prøver i egen/egne klasse(er) («nasjonal
klasse»).
Hunder hvis eier ønsker skal delta i klassen for hunder målt med riktig høyde, skal som hovedregel
være målt ved påmelding. Arrangøren kan helt unntaksvis foreta måling i tilknytning til prøven.
Arrangøren kan også forlange kontrollmåling av hunder som er målt å være innenfor gjeldene
maksimalhøyde.

4. GJENNOMFØRING AV PRØVEN– PREMIERING
Lure-coursing prøver kan gjennomføres som offisielle eller uoffisielle prøver. Det kan gis premier i
form av fórsekker, pokaler eller lignende. Det er ikke tillatt å gi premier i form av penger,
gjenstander eller gavekort som kan innløses i kontanter, verken ved offisielle eller uoffisielle prøver.
Oppsamlingskort, som kjent fra utstillinger, er tillatt.

5. POENGSETTING
Hunden kan oppnå totalt 20 poeng per dommer for hver av de fem forskjellige momentene:
Bevegelighet, fart, utholdenhet, entusiasme og jaktevne.
En prøve består av to starter / omganger. Hundene må ha minst 50 % av maksimalt antall poeng i
både første og andre omgang for å få godkjent prøve. Oppnår den ikke dette, er ikke prøven godkjent.
Hunder som har under 50 % av maksimalt antall poeng i første omgang får ikke starte i andre
omgang. Hund som diskvalifiseres får ikke poeng. Ved lik poengsum vinner den hund som har
høyest poengsum i løp nr. 2. Er det fortsatt poenglikhet kåres den beste hunden ved dommernes
vurdering etter begge omgangene av de forskjellige delmomentene (dommerskjemaet) i denne
rekkefølgen: 1) Bevegelighet. 2) Fart, 3) Utholdenhet, 4) Entusiasme og 5) Jakt evne.
Ved det første delmomentet som skiller hundene, kåres vinneren.

6. CERTIFIKAT
Alle hunder tilhørende gruppe 10, samt Faraohund, Etnahund, podenco rasene og podengo rasene i
gruppe 5 kan tildeles certifikat. Hunder som deltar i evt. uoffisielle klasser kan ikke tildeles certifikat.
Hannhund med testikkelfeil kan delta i offisielle prøver, men det skal merkes i resultatlisten at
hunden har testikkelfeil. For å oppnå certifikat må hannhundene ha to normalt utviklede testikler på
normal plass. Kastrerte hannhunder kan dog tildeles certifikat dersom det kan fremlegges godkjent
attest fra NKK på at hundens kastrering er gjort på medisinsk grunnlag og at hunden var intakt med
to testikler før operasjon.
For whippet og italiensk mynde utdeles certifikat både i klassen for hunder som ved påmelding er
høydemålt og ikke er over maksimal høyde (jf. pkt.10.4) og i klassen for hunder som ved påmelding
ikke er høydemålt eller er for høye.
Certifikat utdeles til den/de beste hundene i hver rase som har fått minst 2/3 av maksimalt antall
poeng. Utdeling av certifikat er avhengig av deltagerantall i hver rase. Ved deltagerantall på minst to
i rasen, utdeles ett certifikat. Er deltagerantallet i rasen mindre enn to, deles det ikke ut certifikat. Er
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deltagerantallet minst seks i rasen utdeles to certifikat. Er deltagerantallet minst 20 i rasen utdeles tre
certifikat. Er deltagerantallet minst 30 utdeles fire certifikat, osv. med ett certifikat i tillegg per 10
deltagende hunder.
Når minst seks hunder deltar i rase og kjønn utdeles certifikat til de to beste hundene i hvert kjønn i
rasen, ved 20 deltagere per rase og kjønn deles det ut tre cert per rase og kjønn osv. Med deltagende
hund forstås hund som med sin eier eller annen handler mottar startsignalet fra starteren.
Championatregler: Se www.nkk.no

7. GJENNOMFØRING AV PRØVEN
7.1 Banen
Det ideelle er en stor gresslette, åkerland eller lignende på minst 200x300m som ligger langt fra
trafikkert vei, eller er godt inngjerdet. Underlaget bør ikke ha alt for høyt gress. Banen kan være noe
kupert og gjerne ha noen busker og trær eller andre naturlige hindre, så lenge disse ikke utgjør noen
fare for hundene. Hull og steiner bør ikke forekomme på banen. Eventuelle hindre skal være synlig
for hundene. Underlaget må ikke være så glatt at det kan utgjøre en fare for hundene.
Utformingen av banen må nødvendigvis variere med de forutsetningene området gir. Normalt kan det
være 50 - 120 meter mellom trinsene. Frem til første trinse bør det være minst ca. 60 meter fra
startpunktet. Den siste rette strekningen frem til mål bør være mellom 60 og 100 meter lang.
Banevinklene må ikke være krappere enn 60 grader. Baneløpet skal forandres mellom første og andre
omgang på en prøve. Piloten må ha god oversikt over hele banen, selv om den er kupert.
Det er meget viktig å understreke at hundenes sikkerhet kommer i første rekke når utforming av
banen planlegges. Husk at hundene løper med stor kraft og er anspent til det ytterste. Banen må
derfor tilpasses disse forutsetningene.
7.2. Starten
Hundene skal startes i par og slippes nøyaktig samtidig. Hundene skal ha røde, hvite evt. blå
løpsvester. Private løpsvester kan benyttes. Godkjent munnkurv er obligatorisk på prøver og på
trening når to og to hunder løper sammen. Munnkurvene må ikke hindre hunden i å puste eller hindre
sikten.
Startrekkefølgen bestemmes av arrangøren. I det første løpet etter loddtrekning, i det andre løpet
fastsettes startrekkefølgen i henhold til resultatene i første løp, slik at hunder med høyest poeng løper
sammen i fallende skala. Startrekkefølgen for de ulike parene i andre omgang avgjøres ved
loddtrekning. Det skal gå minst en halv time mellom hvert løp for hver enkelt hund.
Tapeing av hundens ben er kun tillatt for å beskytte mot skader på sporene. All annen tapeing, for
eksempel for å støtte opp leddene, er forbudt. Det er starteren som skal påse at tapeingen er utført
korrekt. Er starteren i tvil om tapeingen er korrekt, skal dette tas opp med prøvelederen. Hundeier
som nekter å etterkomme starterens evt. løpsledernes anmodning om å endre tapeingen, skal nektes
start med sin hund.
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8. BEDØMMELSE OG GODKJENNING.
8.1. Oppnevnelse av dommere
Internasjonale så vel som nasjonale prøver skal dømmes av to eller tre dommere i hver omgang. Man
kan bytte dommerpar evt. dommertrio fra første til andre omgang.
Ved internasjonale prøver skal minst en av dommerne være fra et annet land enn arrangørlandet.
8.2. Bedømmelseskriterier
Ved internasjonale så vel som nasjonale prøver bedømmes hundenes i henhold til nedenstående
kriterier:
Bevegelighet: Hundens evne til å bevege seg raskt og lett i forskjellige retninger og på varierende
underlag. En mynde skal ha fysiske forutsetninger for å kunne ta krappe svinger på en grasiøs måte
uten å kutte svinger, ta store svinger eller tape terreng. En mynde skal kunne klare kupert terreng uten
problem, og kunne kontrollere farten i kupert terreng så den ikke faller. Om den tar seg lett inn igjen
etter fall, kan dette kompensere for mesteparten av de poeng den mistet ved å falle. Det er viktig at
filla kjøres riktig for at hundene skal kunne vise sin bevegelighet.
Fart: Hvor fort en hund forflytter seg i forhold til sine konkurrenter. Den absolutte hastigheten er
vanskelig å måle. Se nedenfor om tidtaking. Husk at dommernes mulighet til å bedømme farten er
avhengig av hvordan filla kjøres. Om en hund dukker ned mot filla under løpet reduseres ofte farten i
vesentlig grad, men det bør ikke trekkes poeng dersom hunden akselerer etter ”dykket” og fortsetter
jakten med uforminsket fart.
Det anbefales ikke bruk av stoppeklokke for å bedømme farten, dels fordi det stjeler
oppmerksomheten fra den øvrige bedømmelsen og dels fordi hundene må løpe forholdsvis likt i
sporet for å få sammenliknbare tider. Slik er det sjelden. Gi høye poeng til hunder som strekker ut og
”gir alt”. Hunder som akselererer raskt, for eksempel etter en krapp sving og løper med kraft skal
bedømmes positivt. Hunder som løper på en usikker måte, ujevnt og uten stor besluttsomhet gis lave
poeng.
Utholdenhet: En hunds utholdenhet kjennetegnes ved dens evne til å holde ”full fart” både fysisk og
mentalt. De fleste hunder har tilstrekkelig utholdenhet for kortere strekninger på flat mark,
utholdenheten viser seg først og fremst ved lengre løp i kupert terreng. Gi høye poeng til hunder som
gjennomfører hele løpet uten å tape fart eller tape interesse for filla. For virkelig å kunne skille på
utholdenhet kreves en bane på minst ca. 800 meter. De fleste hunder klarer 400-500 meter uten å bli
nevneverdig slitne. Bare hunder i åpenlys dårlig kondisjon blir slitne på korte strekninger. Gi høye
poeng til hunder som øker farten ytterligere de siste meterne før luren stoppes.
Entusiasme: Med entusiasme menes hundens interesse for, og oppmerksomhet på filla.
En mynde venter entusiastisk på startsignalet og skal hele tiden ha blikket fiksert på filla. Hunder
som hopper, bjeffer og hyler skal ikke ha ekstra poeng for entusiasme. En mynde skal jage filla med
stor entusiasme og besluttsomhet hele løpet gjennom. Entusiasme skal bedømmes gjennom hele
løpet, ikke bare ved start og mål. Om hunden intensiverer jakten og kaster seg forbi hindre, ikke lar
seg forstyrre av for eksempel fall, men raskt kommer seg på bena, kan hunden gis gode poeng for
entusiasme.
Hunden viser entusiasme og vilje til å fange byttet ved å dukke ned mot filla, eller ved å stå i
beredskapsposisjon for å hjelpe makkeren. Det skal imidlertid ikke legges for stor vekt på at en del
hunder dukker ned mot filla for å fange den. Mange meget entusiastiske hunder vet at byttet er en
plastpose, og ikke noe spiselig. Gi trekk i poeng for entusiasme om en hund viker unna om den
utsettes for utilsiktet takling eller viker unna om annen hund knurrer eller bjeffer mot filla.
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Jaktevne: Betegner i hvilken grad hunden fikserer blikket på filla og til en viss grad hvordan den
følger banen ”byttet” tar, men også hvordan den samarbeider med den andre hunden for å fange
”byttet” på en effektiv måte. En ”course-wise” hund som beregner hvilken retning filla kommer til å
ta og løper i denne retningen ved å kutte svinger i stor grad og lignende uten å holde øye med filla,
skal ha trekk i poeng.
En hund som kutter svinger eller hopper fra den ene eller andre siden av banen, men som ikke mister
øyekontakt med filla, skal ikke trekkes i poengsum på samme måte.
Ekstra poeng kan gis til hunder som leter aktivt etter filla om den mister den av syne for et øyeblikk
pga. at filla kjøres feil eller fordi det er et vanskelig punkt i banen.
Dommerens poengsetting på de enkelte delmomentene kan, dersom dommeren samtykker, utdeles til
deltagerne. Dersom dommerens delpoeng ikke stemmer med sluttsummen (for eksempel
feilsummering), er det sluttsummen som skal gjelde.
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9. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER
9.1 Generelt
Lure-coursingprøver ivaretas av Den nasjonale Lure-coursing komitéen med distriktsvise avdelinger.
Den nasjonale Lure-coursing komitéen velges på generalforsamling i og representerer Norsk
Myndeklubb og Norsk Greyhound Klub. Ved offisielle eller uoffisielle prøver får det ikke
forekomme spill på hundene.
9.2 Ledelse av prøven
Lure-piloter og startere får ikke utøve sin funksjon for den eller de raser de selv har med i prøven.
Hund(er) som eies av prøveleder eller noen i hans/hennes husstand har ikke anledning til å delta i
prøven
9.3 Overtegning/begrensning
Det er opp til arrangøren å sette et øvre tak for hvor mange hunder som kan delta på nasjonale prøver.
Prinsippet om "først til mølla osv." skal i så fall gjelde, og de som ikke kommer med skal orienteres
om dette og evt. startavgift skal returneres. På internasjonale prøver ihht. FCIs terminliste kan det
ikke settes et øvre tak.
9.4 Deltakelse – hunder
Hunden må ha gyldig offisiell lure-coursing lisens for å delta på offisiell prøve. Jf. pkt. 9.9. For
utenlandske hunder må kopi av registreringsbeviset legges ved påmeldingsblanketten.
Hunden må være fylt 18 måneder for å kunne delta på offisielle prøver, for whippet og italiensk
mynde er minimumsalderen 15 måneder. Hunden får starte på prøver til og med det året den fyller 8
år. Er hunden født i for eksempel mars er den startberettiget hele det året den fyller 8 år.
9.6 Avvisning
Følgende årsaker fratar hund rett til å delta:
 Hund som ved tre anledninger har blitt avvist fordi den har vist aggressivitet, eller tegn til å
stikke av og umulig å fange.
 Hund som ikke er i normal god fysisk form.
 Hund som eies av prøvens leder, NKK-representant, dommere eller noen av disses
husstandsmedlemmer, eller har vært i deres eie i løpet av de siste 6 måneder før prøven.
 Løpsk tispe (får ikke oppholde seg på eller i nærheten av banen).
 Tispe som har født i løpet av de siste 75 dager.
 Hund som har oppholdt seg i karantene i løpet av de siste 2 måneder før prøven.
 Hunder som på kunstig måte kan få fordeler fremfor andre hunder, så som fjerning av pels,
kupering av haler og ører og lignende.
9.7 Regodkjenning
Dommer som av ulike årsaker har mistet sin dommerautorisasjon, for eksempel ved å ha vært inaktiv
i tre – 3 - sesonger, kan søke NMK og NGK om å få gjennomføre en modifisert utdanning med sikte
på å få ny autorisasjon.
9.8 Terminfestede treninger
Terminfestende treninger der det er adgang til å ta løpslisens skal være åpne for alle raser tilhørende
gruppe 10, samt faraohund, etnahund og podenco/podengo-rasene. Andre raser kan delta i den
utstrekning det er kapasitet.
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9.9 Lisens
For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp (prøveløp). Minst ett av disse må ha
vært med hund av samme kjønn. En hund kan begynne på sine lisensløp tidligst to måneder før den
kan delta på offisiell prøve. Lisensløp godkjennes av autorisert dommer eller lisensutsteder godkjent
av den nasjonale Lure-Coursing komitéen.
Offisiell lisensbok må være bestilt av hundeeieren senest seks måneder etter godkjent lisensløp.
Gjøres ikke dette må det avlegges nytt lisensløp før lisensbok kan utstedes.
Hunder må hvert år de ønsker å delta på offisielle prøver innløse årsmerke utstedt av den nasjonale
Lure-Coursing komitéen.
Hund kan være inaktiv, dvs. ikke innløse årsmerke, i inntil ett kalenderår uten å miste lisensen. Er
hunden inaktiv i mer enn ett kalenderår må det avlegges ett nytt lisensløp før nytt årsmerke kan
kjøpes.
9.10 Deltagernes ansvar
 Alle hunder må holdes i bånd når de selv ikke løper. Dersom en hund kommer løs under
pågående løp kan prøveleder pålegge eieren eller handleren en straffeavgift på inntil kr. 300.
Avgiften må betales på stedet.
 Det er ikke tillatt å delta med så mange hunder at det går ut over sikkerheten.
 Deltakerne må følge anvisninger fra prøveleder og/eller andre funksjonærer.
 Deltakelse skjer på eget ansvar. Verken den nasjonale Lure-coursing komitéen, NMK, NGK
eller funksjonærer kan stilles til ansvar for skader som måtte oppstå som følge av deltakelse i
lure-coursing virksomhet.
 Det er forbudt å piske eller på annen måte skremme hunden til å løpe.
9.11 Sikkerhet
 Hensynet til hundens sikkerhet er meget viktig ved avholdelse av prøver. Banen og andre
forhold så som underlag, omgivelser m.v. må være slik at risikoen for skader er minimale.
 Dommerne, prøvelederen og NKKs representant, har rett til å foreta mindre justeringer av
banen under pågående konkurranse dersom de anser at sikkerheten for hundene ikke er
tilstrekkelig. Slike justeringer vil kunne endre forutsetningene for bedømmingen. Det er derfor
nødvendig at det kjøres et tilstrekkelig antall testløp slik at dommerne i så stor grad som mulig
lærer seg den nye banen, og kan ta hensyn til dette ved bedømmingen så langt det er mulig.
 Dersom banen legges om under pågående prøve bør de hunder som har løpt før omlegging få
mulighet til å løpe på nytt. Dommerne og hundeeieren evt. handleren avgjør dette i samråd med
prøvens leder og NKKs representant. Omlegging av banen på grunn av værforhold eller andre
omstendigheter bør skje etter at en rase er ferdig med sin omgang.
9.12 Sanksjoner
Tyvstart: Dersom handleren slipper hunden før startsignalet går, skal dommerne trekke 1- 10
poeng fra totalen i det aktuelle løpet avhengig av hvor grov tyvstarten er. Ved et evt. omløp der
starten i omløpet foregår reglementert, skal det ikke trekkes poeng.
Sen start: Dersom handleren slipper hunden for sent med vilje for å oppnå en fordel for sin
hund, gjelder samme regler som for tyvstart.
Forsinkelse av starten: Om en handler forsinker starten av et løp vesentlig, gjelder samme
regler som for tyvstart.
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Startnekt
Prøveleder, NKKs representant og dommerne avgjør i fellesskap at en hund skal nektes start
dersom:
Hunden ikke anses egnet for løp, permanent eller midlertidig, f.eks. på grunn av skade, dårlig
kondisjon, sykdom el.
Hundeeieren /handleren har en ikke-akseptabel atferd
Hunden viser aggressiv atferd mot andre hunder og/eller mennesker
En beslutning om startnekt skal alltid begrunnes. Dersom dommerne, prøveleder og NKKs
representant er enige skal prøvelederen gi hundeeieren/handleren en muntlig begrunnelse.
Startnekten gjelder kun ved den aktuelle prøven. I graverende tilfeller kan dommerne i samråd
med prøvelederen og NKKs representant fatte vedtak om at tilfellet skal bringes videre til
moderklubb evt. NKK med sikte på strengere sanksjoner.
Diskvalifikasjon
Dommerne kan diskvalifisere en hund dersom:
Hunden angriper makker
Hunden viser usunn mentalitet i form av f.eks. aggressivitet mot andre hunder og/eller
mennesker
En hund som diskvalifiseres fire ganger i løpet av to sesonger, mister sin lisens for 12 måneder
regnet fra dato for den siste diskvalifikasjon. Den kan få tilbake lisensen etter nytt godkjent
lisensløp. Blir hunden disket fire ganger til i løpet av de neste to år etter at den har fått tilbake
lisensen, mister den lisensen på livstid.
Diskvalifikasjon og inndragning av lisens skal noteres i lisensboken.
En beslutning om diskvalifikasjon skal alltid begrunnes. Dommerne tar saken opp med
prøveleder og NKKs representant i det aktuelle tilfelle. Dersom disse er enig skal prøveleder gi
hundeeieren/handleren en muntlig begrunnelse.
Hund som blir diskvalifisert får ikke delta videre på den aktuelle prøven.

Prøveleder meddeler eier eller handler dersom en hund nektes start eller blir diskvalifisert. Det skal
samtidig informeres om reglene for protest.
Protester (i tillegg til den generelle adgang til å klage ihht. NKKs regler jf. pkt 1.4)
Deltagere som mener seg urettferdig behandlet ved at de påberoper seg at reglene ikke er fulgt, kan
fremme skriftlig protest overfor prøvelederen. Dommeravgjørelser kan bare endres i følgende
tilfeller:
 Om det er begått feil av teknisk art
 Om en hund ikke har hatt rett til å delta i henhold til gjeldende regler
Deltagere kan følgelig ikke protestere mot dommernes poengsetting og frie skjønn.
En protest må leveres prøveleder innen 30 minutter etter at den dommeravgjørelse eller hendelse
det reageres på har oppstått. Protesten skal ledsages av en protestavgift tilsvarende dobbelt
startavgift ved utstillinger. Protester som leveres av andre enn hundeeieren eller handleren og som
ikke er ledsaget av protestavgiften, skal avvises umiddelbart av prøvelederen.
Prøveleder sammen med dommerne og NKKs representant avgjør om protesten skal tas til følge. Er
det uenighet disse imellom er det NKK representantens syn som skal gjelde. Den som har lagt inn
protest skal ha skriftlig tilbakemelding på sin protest så raskt det er praktisk mulig. Godkjennes
protesten tilbakebetales protestavgiften.
Deltager kan anke avgjørelsen på sin protest i henhold til NKKs regler for protester.
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10. INTERNASJONALE PRØVER
Internasjonale prøver arrangeres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler som fremgår av ”FCI
Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events”. Her tas med
tilleggsregler fra FCIs regelverk for denne prøvetypen som det ikke er krav om kommer til
anvendelse ved nasjonale prøver.
10.1 Generelle tilleggsregler



Internasjonal prøver skal bedømmes av to eller tre autoriserte dommere i hver omgang. Man
kan bytte dommerpar evt. dommertrio fra første til andre omgang.
En veterinær skal være tilstede under hele prøven. Veterinæren skal kontrollere alle hundene
før første og andre omgang. Det er obligatorisk at alle hunder under to år og over seks år
kontrolleres også etter andre omgang. Dette kan også gjøres for øvrige deltagende hunder.

10.2 CACIL
CACIL utdeles på internasjonale prøver ihht. terminliste fastsatt av FCI. Regler for utdeling av
CACIL følger de til enhver tid gjeldende regler som fremgår av ”FCI Regulations for International
Sighthound Races and Lure Coursing Events”.
10.3 CACIL for whippet og italiensk mynde, jf. pkt. 3.1
Bare hunder som ved påmelding er målt til å være maksimalt i henhold til høyder nevnt nedenfor i
pkt. 10.4 kan konkurrere om CACIL.
10.4 Størrelser og målemetoder for whippet og italiensk mynde:
Nedenforstående regler vedr. størrelse gjelder ved alle offisielle prøver og når det gjelder utdeling av
CACIL og klasseinndeling., men kan ikke konkurrere om CACIL.
Følgende størrelser gjelder (målt over toppen av manken):
 Whippet
For hanner over 2 år er maksimumshøyden 51 cm og for tisper 48 cm.
For hanner mellom 12 og 24 måneder er maksimumshøyden 49 cm. og for tisper 47 cm.
 Italiensk mynde
For hanner og tisper over 2 år er maksimumshøyden 38 cm.
For hanner og tisper mellom 12 og 24 måneder er maksimumshøyden 37 cm.
Målingene utføres fra hunden er 12 måneder og for øvrig alltid i henhold til det til enhver tid
gjeldende FCI regelverk for lure-coursing og racing.
Dersom det leveres inn protest på høyden til en whippet eller italiensk mynde, kan Norsk
Myndeklubb/Norsk Greyhound klubb ved den nasjonale Lure-Coursing komitéen forlange
kontrollmåling. Hunden skal i slike tilfeller måles av to godkjente dommere etter prosedyrene nevnt i
FCIs regelverk. Resultatet av denne målingen er definitivt og kan ikke ankes. Den som leverer inn
protesten må betale protestavgift som nevnt i pkt. 9.12. Denne avgiften tilbakebetales hvis den som
protesterer får medhold. En hundeeier kan forlange kontrollmåling av sin hund to ganger i løpet av
hundens levetid, i tillegg til de obligatoriske målingene som foretas. Den siste måling er alltid den
gjeldende. Har hunden blitt målt etter at det er innlevert protest på hundens høyde, kan det ikke
forlanges kontrollmåling. Resultatet av protestmålingen gjelder hele hundens levetid.
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11. UTDANNING AV LURE-COURSING PERSONELL
11.1. Utdanning og autorisering av dommer, sekretær og pilot
Søknad om ønsket utdanning til lure-coursing dommer, sekretær eller pilot sendes Norsk
Myndeklubb eller Norsk Greyhound Klub. Alle skal registrere sin utdanning på NKKs
utdanningskort. Utdanningskortet følger kandidaten under hele utdanningen. På kortet påføres ved
hvilke prøver de forskjellige funksjoner har blitt gjennomført., og skal undertegnes av respektiv(e)
dommer(e) eller sekretær eller pilot som har veiledet under den enkelte prøve.
11.2. Utdanning
Opptak til baseres på følgende elementer:

Erfaring fra prøvemiljøet. Vedkommende bør ha vist interesse og engasjement for
sporten og bidratt positivt gjennom minst to sesonger

Personlig integritet og et generelt godt omdømme

Personer som opptas skal ikke drive avl av løpshunder for totalisatorspill for hund, eller
være funksjonær eller på annen måte aktiv innen totalisatorspill for hund

Hoved medlemskap i en av NKKs medlemsklubber.
Ovennevnte elementer for gjelder for alle grupper. For dommerkandidater gjelder i tillegg:


Gjennomgått utdanning som pilot og sekretær

Teoretisk grunnkurs
Som grunnlag for den videre utdanning skal dommerkandidater, sekretærkandidater og
pilotkandidater gjennomgå et obligatorisk, teoretisk grunnkurs. Denne opplæringen er felles for alle
gruppene.
Praksis-trening / aspirantarbeid
Etter teorikurset går dommerkandidatene i gang med praksistrening i form av samdømming med
godkjente dommere. Dommerkandidater veiledes alltid av godkjente dommere under praksistrening.
Dommerkandidaten skal selv trenes i å gjøre egne bedømmelser som diskuteres med godkjent
dommer og evt. flere dommerkandidater som er i praksistrening samtidig. Utdanningen avsluttes
med et selvstendig elevarbeid på offisiell prøve. Kandidatens poengsetting og begrunnelse vurderes
av godkjent norsk dommer som enten godkjenner arbeidet eller underkjenner det. Dersom
elevarbeidet underskjennes skal det gis en skriftlig begrunnelse.
Kandidater til sekretariatsarbeid deltar i slikt arbeid under veiledning/oppsyn av autorisert dommer
eller autorisert sekretær ved offisielle eller uoffisielle prøver. Kandidaten skal delta i alle ledd i
sekretærarbeidet for at det kan godkjennes.
Pilotkandidater kjører luren under veiledning/oppsyn av autorisert pilot ved treninger eller uoffisielle
prøver.
For alle grupper gjelder at utdanningskortet gir videre detaljer om omfanget av praksistreningen og
gjelder som dokumentasjon på den praksis som er gjennomført. Kravene som går frem av
utdanningskortet kan ikke fravikes.
11.3. Autorisasjon som dommer
Etter gjennomført teoretisk og praktisk opplæring, søkes Norsk Kennel Klub om autorisasjon som
dommer. Med søknaden skal det følge anbefaling fra minst en autorisert dommer, anbefaling fra
Norsk Myndeklubb og/eller Norsk Greyhound Klub, passfoto, NKKs utdanningskort, samt evt.
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attesterte aspirantarbeider. NKK avgjør om aspiranten autoriseres, utsteder autorisasjonskort og
registrer den nye dommeren.
11.4 Autorisasjon som pilot eller sekrtariatspersonell
Etter gjennomført teoretisk og praktisk opplæring, søkes NMK og NGK om å bli autorisert.
Søknaden skal være ledsaget av anbefaling fra enten minst en autorisert dommer eller en autorisert
pilot evt. sekretær. Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhound Klub kan delegere
autoriasjonsmyndigheten til den komité eller utvalg under disse foreninger som organiserer lure
coursing virksomhet.
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