FORMÅL:
Blodsporprøver og fersksporprøver har som formål å bedømme hundens anlegg og
ekvipasjens brukbarhet for ettersøk av skadet hjortevilt.

FELLESBESTEMMELSER
Blodspor- og fersksporprøver.
1. Fellesbestemmelser
1.1 Arrangement
Blodsporprøve arrangeres enten som en ordinær/samlet prøve på fastsatte datoer, eller som
bevegelig prøve i perioden mellom to datoer. På ordinær prøve kan hunden starte kun en
gang pr. ref.nr.
På bevegelig prøve kan hunden starte flere ganger pr. ref. nr.
Fersksporprøver arrangeres som bevegelig prøve i perioden mellom to datoer.
Fersksporprøve kan ikke arrangeres i perioden 1. mai – 30. juni og 24. – 31. desember.
1.1.1 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.
Raseklubber kan søke om å holde 1 lukket prøve pr. år for den rase / de raser som klubben
har raseansvar for. Det kreves at arrangør samtidig har prøvetilbud åpent for alle
1.1.2 Søknad om å avholde prøve
De til enhver tid gjeldende søknadsrutiner og søknadsfrister slik de er offentliggjort på
www.nkk.no må følges.
Terminlisten godkjennes av Hovedstyret i NKK eller den Hovedstyret har bemyndiget og
offentliggjøres på www.nkk.no.
1.1.3 Prøvedokumenter
Prøvedokumenter hentes fra NKKs internettsider.
Senest 14 dager før prøven avholdes skal arrangøren sende inn forslag til NKK om hvem som
er oppnevnt som NKK-representant og NKK-vararepresentant. Dersom det skal benyttes
utenlandske dommere, må oppgave over disse sendes 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 de rapporter, premielister undertegnet
av dommer(e), oppgjør for aktivitetsavgift osv. som er beskrevet i prøvedokumentene som er

hentet fra NKKs nettsider. Innen samme frist skal data fra premielistene legges inn i DogWeb
Arra.
Dersom det har fungert dommeraspirant på prøven, skal kritikkene fra aspiranten innsendes i
lukket konvolutt sammen med prøvens øvrige papirer til NKK.
Alle deltakende hunder skal oppføres i premielisten (se unntak ved klage pkt . 1.4.2). Det er
prøvens leder som har ansvar for å sende inn alle prøvepapirene til NKK.
Hundens fører skal oppgis på kritikkskjema.
Prøvemappen blir returnert fra NKK hvis:
- Dommernummer og/eller dommerens underskrift mangler på premielisten.
- Hundenes registreringsnummer ikke er oppgitt eller er feil.
-Hundens ID-nummer ikke er oppgitt eller er feil.
Premieliste og kritikkskjema må inneholde korrekte opplysninger.
1.1.4 Ledelse av prøven
NKKs representant er prøvens høyeste myndighet hva angår tolkning av reglene. Arrangøren
oppnevner prøvens leder som er høyeste myndighet på alle andre områder enn tolking av
regelverket. Prøvens leder og NKKs representant / vararepresentant 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.
Prøvens dommere og funksjonærer skal motta sine instrukser fra prøvens leder og utføre
oppgaven på en forsvarlig måte slik at prøven kan gå etter det fastsatte program.
Dommer eller dommerkandidat kan ikke bedømme hund i eget eie, hund de har ført eller trent
regelmessig eller hund eiet av noen i deres hushold.
NKKs representant og prøveleder kan ikke stille hund på prøve der de selv tjenestegjør.
Dommer eller dommerkandidat kan stille hund på prøve der de tjenestegjør men ikke den
dagen de selv dømmer.
1.1.5 Overtegning
Ved overtegning skal det foretas loddtrekning mellom hunder som er påmeldt innen fristen.
Blodspor- og fersksporprøver er åpen for alle raser og arrangør skal ved loddtrekking ikke
favorisere noen raser. Ved overtegning kan arrangør sette opp reserveliste.
1.1.6 Avlysning av prøven
Prøvens leder kan i samråd med NKKs representant avlyse, utsette eller avbryte prøven
dersom forholdene er slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven.

Dommer kan avslutte eller utsette bedømmingen når forholdene vurderes slik at det er
uforsvarlig å fortsette.
Avlysning av prøve pga. ingen påmeldte tas til etterretning. 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 øvrig plikter arrangør å avholde terminfestede arrangementer, og brudd på denne plikten
kan det reageres mot etter NKK lover kap 7.
1.1.7 Godkjenning av prøven
Dersom arrangementet er gjennomført i henhold til regelverket og aktivitetsavgiften er
betalt skal prøven anerkjennes av NKK. Resultatene er tellende når prøven er anerkjent.

1.2 Deltagelse m.v.
1.2.1 Hunder
Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK eller register anerkjent av NKK. Hunden må
ha fylt 9 mnd senest prøvedagen.
Hund uten registreringsnummer kan fremstilles for prøving. Disse bedømmes på samme
måte som registrerte hunder, men føres på egen premieliste som sendes NKK sammen med
øvrige prøvepapirer. Denne dokumenterer oppnådd premiering for kvalifisering som
ettersøkshund.
NOX registrerte hunder som deltar på prøven skal føres i premielistene for registrerte
hunder.
Hunder med norsk eier som er registrert i utenlandsk register må omregistreres til NKKs
register før påmelding. Ved omregistrering beholdes og benyttes det opprinnelige
registreringsnummeret. Hunder som er fratatt retten til å delta på prøver av NKK eller
samarbeidende utenlandsk kennelklubb, har ikke rett til å starte så lenge utelukkelsen varer.
Alle hunder må være ID-merket for å delta på terminfestede arrangementer.
Det er forbudt å starte med hund som har fått øre og /eller hale kupert. Hunder med
amputert hale kan starte dersom NKK har utstedt startbevis. NKK utferdiger startbevis når
det sendes inn veterinærattest som fyller kravene i kuperingsforskriften. . Naturlig
stumphale: Det vises til NKUs til enhver tid gjeldende liste over raser med naturlig stumphale.

1.2.2 Helsestatus
Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering, se om
dette på www.nkk.no. Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til prøven og
fremvises på oppfordring til arrangør.
Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 dager drektig eller har valper under 56 dager.

For øvrig gjelder dyrevelferdslovens § 26 som regulerer eier og førers ansvar for hunders
helse under konkurranser.
1.2.3 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 utelukkelsen varer. Om rett
for dommere, prøveleder osv. til å delta se pkt 1.1.4. Hundefører skal under prøven følge
prøveleder og dommers anvisninger. Ønsker vedkommende å avbryte prøven meddeles
dette dommer. Hunder som er under bedømmelse skal føres i line. Føreren skal ha kontroll til
enhver tid.
1.2.4 Påmelding og påmeldingsavgift
All påmelding er bindende. Påmelding som ikke er korrekt, mangler opplysninger eller
kommer for sent, har arrangør rett til å avvise. Deltaker som ikke er medlem av en av NKKs
medlemsklubber, samarbeidende klubber eller kennelklubb NKK samarbeider med, skal
betale dobbel påmeldingsavgift.
Påmelding skjer på fastsatt skjema og sendes adresse oppgitt av arrangør. Hundens fører skal
påføres påmeldingen. Påmeldingsavgiften skal innbetales samtidig med påmeldingen.
1.2.5 Ansvar og tilbakebetaling av påmeldingsavgift
Påmeldingsavgiften tilbakebetales i sin helhet hvis:
Påmeldingen ikke godtas
Prøven ikke avholdes/prøven er begrenset og påmeldt deltaker ikke kommer med.
Prøven legges til annen dato enn annonsert.
Dersom ny prøving av hund ikke er mulig etter at protest er godkjent.
Ved forfall legitimert ved veterinærattest.
Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises eller utestenges under prøven, se
punkt 1.2.6 og 1.2.7.
Ved bortvisning av deltager refunderes ikke påmeldingsavgiften, se punkt 1.4.1.
Eieren og den som disponerer hunden er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. NKK,
arrangør, dommer, NKK representanten eller andre som medvirker ved arrangementet ikke
ansvar for tap eller skade ut over tilbakebetaling av startkontingenten.
1.2.6 Avvisning av hund
Påviselig syke/skadde hunder, aggressive hunder eller hunder det er gitt feilaktige
opplysninger om i påmeldingen skal avvises. Arrangør kan tillate at løpske tisper stiller på
prøven.
1.2.7 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.

Ved 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 deltakelse på prøver for kortere eller lengre tid.
Forhold i prøveområdet kan av tilstedeværende rapporteres til dommer, prøveledelse eller
NKKs representant innen prøvens utløp.
1.2.8 Doping – kunstig stimulering
NKKs til enhver tid gjeldende antidopingregler skal følges.

1.3 Dommere
1.3.1 Oppnevnelse av dommere
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så snart prøven er terminfestet. Det skal kun
benyttes dommere med autorisasjon for prøvetypen.
1.3.2 Dommerfordeling, terrengfordeling og startrekkefølge
Prøveledelsen fordeler dommere og terreng. Videre avgjør ledelsen i hvilken rekkefølge
hundene skal prøves. Se pkt 3.3.
1.3.3 Dommeroppgaver
- Påse at førers navn og hundens ID-nummer og/eller registreringsnummer er angitt på
kritikken og foreta stikkprøver på dokumentasjon av dette.
Under prøven bedømme hund og førers prestasjoner i henhold til gjeldende regelverk, samt
gi skriftlig kritikk på fastsatt skjema for hvert enkelt av de momentene som skal vurderes.
Dersom ekvipasjen utfører et utilfredsstillende arbeid, kan dommer avslutte prøven. Når det
gjelder ferskspor kan dommer avslutte og erklære prøven som avholdt dersom det ikke er
funnet prøvedyr eller spor etter elg, hjort eller rådyr innen 2 timer etter prøvestart.

1.4 Opptreden, disiplinærforhold og klager
1.4.1 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.
Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt. Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet
når de ikke er under bedømmelse.
Deltakere og tilskuere skal rette seg etter anvisning fra dommer og prøveledelsen.
Deltager skal respektere dommerens avgjørelser. Retten til å klage på avgjørelser er regulert i
punkt 1.4.2. Usportslig opptreden i forbindelse med dommerens beslutninger er ikke tillatt.
Brudd på regler eller anvisninger fra dommer eller prøveledelsen kan medføre advarsel
eventuelt bortvisning fra prøveområdet.
Dommer og prøveleder som observerer alvorlige forseelser plikter å rapportere disse til NKK
representanten innen prøvens avslutning. Disiplinære forhold i forbindelse med prøven kan

også av enhver tilstedeværende rapporteres til dommer, prøveledelse eller NKKs
representant innen prøvens utløp.
For øvrig gjelder NKKs lover kapitel 7.
1.4.2 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.
Dersom NKKs representant godkjenner en eventuell skriftlig protest på stedet, strykes
hunden av premielisten. Dersom det er mulig, prøves hunden på nytt og resultatet
registreres i premielisten.
1.5. Dispensasjon
NKKs Hovedstyre/NKKs jakthundkomitè kan når særlige omstendigheter gjør det påkrevet
dispensere fra disse regler generelt eller i enkelttilfeller.

2. INSTRUKS FOR NKKs REPRESENTANT
Gjeldende fra 1. januar 2015
2.1. NKKs representant oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund.
2.2. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår fortolkning av regler, og skal
være autorisert ettersøksdommer.
2.3. NKKs representant må være tilstede under hele prøven alle dager på ordinære/samlede
prøver. NKKs representant kan ikke starte med hund. Hund tilhørende NKKs
representant kan ikke starte.
2.4. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og
saken forsøkes løst på stedet. Hvis dette ikke lykkes, skal saken innrapporteres til NKK.
2.5. NKKs representant skal gjennomgå dommerkritikkene fra dagens prøve, og spesielt
kontrollere at det er overensstemmelse mellom beskrivelse og premiegrad. Hvis det
ikke er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer.
Premiegrad kan eventuelt endres på stedet, forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av
prøvereglene kan påpekes. Den fastsatte premiegrad kan etter dette ikke endres dersom
det ikke påpekes formelle feil ved arrangementet.
2.6. 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.

2.7. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gjennomgå
prøvens dokumenter. Hvis prøven er så omfattende at dette ikke er mulig, sender
prøveleder dokumentene til NKKs representant snarest mulig etter avholdelsen. NKKs
representant sender deretter prøvedokumentene til NKK med sin innstilling.
2.8. Hvis det fungerer elev eller aspirant ved prøven, skal NKKs representant delta i
behandlingen av elev-/aspirantarbeidene sammen med de aktuelle dommere.
2.9. NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med
elev og/eller aspirant. NKKs representant og prøveleder kan ikke gå med aspirant.

3. GJENNOMFØRING AV BLODSPORPRØVE
3.1. Klasseinndeling
Alle påmeldte hunder til ordinære/faste og bevegelige blodspor- eller fersksporprøver,
bedømmes etter disse regler som kun har 1-en klasse.
3.2. Forutsetning og legging av spor.
Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være skadet. Startområdet er kjent og skal angis på
følgende måte:




Sporstart finnes innenfor et område som er ca 25x25 meter.
Området skal være merket med band eller annen synlig markering i hjørnene. Sporet
skal ikke markeres.
Blodingen starter (uten oppspark) minimum 5 meter inne i området målt fra
yttergrensen, og går i rett linje fra sporstart ut av området.

Hundefører kan selv undersøke startområdet før hunden bringes inn.
Sporet skal være ca. 600 meter langt og legges med tilsammen ca.0,3 liter blod. Sårleie og
sporslutt markeres med oppspark og litt rikeligere blod, resten fordeles jevnt gjennom
sporet.
Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, slik at det danner fire vinkler (brudd i
fluktretningen). To steder i sporet opphører blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av disse
skal være i tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Ett sted i
sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie som er ca 30x30 cm. Sporslutt markeres
med en del av et hjortevilt som legges åpent på bakken og merkes med samme blod som ble
brukt i sporet. Utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut
dagen/kvelden før. Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme. Sporet skal
ikke legges på allerede snødekket mark.
3.3. Antall spor
Det anbefales ikke flere enn 5-6 hunder pr. dommer pr. prøvedag.
3.4. Trekking av spor.

Arrangøren kan forhåndstrekke hundenes startrekkefølge. Dommer og sporlegger kan
trekkes på stedet.
3.5. Bedømmelse og godkjenning.
Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig søke over anvist startområde,
villig ta opp sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er
akseptabelt for et ettersøk og en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere
og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, kan fører hjelpe hunden tilbake.
Hunden skal markere at sporet er slutt.
Dommer vurderer følgende:





Hundens:
- Vilje og evne til å ta sporet og følge dette.
- Tempo og arbeidsmåte på sporet.
- Vilje og evne til å arbeide ved tap av sporet.
- Arbeidsmåte ved tap av sporet.
- Interesse for annet vilt og tamdyr.
Samarbeid mellom hund og fører.
Helhetsinntrykk.

Diskvalifiserende feil er:









Manglende vilje og evne til å ta opp og følge sporet.
Hissig og/eller vimsete arbeid.
Halsing, høylydt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører.
Manglende vilje og evne til å utrede tap.
Uakseptabelt høyt tempo.
Hund som fører ikke har kontroll over.
Førerens manglende forståelse av hundens arbeid.
Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går.

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert.
3.6. Premiering
Det foretas kvalitetsbedømmelse, og hund som fyller kravene som er nevnt under punkt
1.2.1. kan tildeles:
1.
2.
3.
0.

Premie når ekvipasjen har utført et overbevisende sporarbeid.
Premie når ekvipasjen har utført et hederlig sporarbeid.
Premie når ekvipasjen har utført et sporarbeid ikke helt uten verdi.
Premie når ekvipasjenikke har fylt foranstående krav.

Dommer kan tildele HP Hederspremie til de ekvipasjer som har utført et spesielt
fortjenestefullt sporarbeide ut over det høye kvalitetskrav som ligger til grunn for tildeling av
1. premie. Bakgrunn for tildelingen av HP skal redegjøres for i kritikken. (HP tildeles IKKE ved
bevegelige prøver).

For å bestå kravet til godkjenning av ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2.
premie på blodsporprøve og minimum 7 poeng på fersksporprøve jfr. ”Forskrift om utøvelse
av jakt, felling og fangst” med tilhørende ”Instruks om prøving og godkjenning av
ettersøkshund”.

4. GJENNOMFØRING AV FERSKSPORPRØVE
4.1. Generelt
Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore sammenhengende i minst en halv
time på ferske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på bar mark, og sporet skal
være minst en time gammelt jfr. ”Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst” med
tilhørende ”Instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund”.

4.2. Bedømmelse og godkjenning.
Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig ta opp sporet og på en
overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for et ettersøk
og en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at
hunden har tap, eller at hunden forfølger et ferskere spor kan fører hjelpe hunden tilbake.
Sporingen skal under enhver omstendighet fortsette på det opprinnelige dyr.
Dommer vurderer følgende:





Hundens:
- vilje og evne til å ta sporet og følge dette.
- tempo og arbeidsmåte på sporet.
- vilje og evne til å arbeide ved tap av sporet.
- arbeidsmåte ved tap av sporet.
- interesse for annet vilt og tamdyr.
Samarbeid mellom hund og fører.
Helhetsinntrykk.

Diskvalifiserende feil er:









Manglende vilje og evne til å ta opp og følge sporet.
Hissig og/eller vimsete arbeid.
Halsing, høylydt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører.
Manglende vilje og evne til å utrede tap.
Uakseptabelt høyt tempo.
Hund som fører ikke har kontroll over.
Førerens manglende forståelse av hundens arbeid.
Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går.

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert.

4.3. Premiering
Arbeidet skal bedømmes ut fra følgende skala:

10-9
8
7
6-5
4-3
2-0

poeng særdeles godt arbeid
poeng meget godt arbeid
poeng godkjent arbeid for ettersøk
poeng ikke godkjent arbeid for ettersøk
poeng måtelig arbeid, ikke helt uten verdi
poeng dårlig arbeid, helt verdiløst

For å bestå kravet til godkjenning av ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2.
premie på blodsporprøve og minimum 7. poeng på fersksporprøve jfr. ”Forskrift om utøvelse
av jakt, felling og fangst” med tilhørende ”Instruks om prøving og godkjenning av
ettersøkshund”.

5. UTDANNINGSREGLER FOR ETTERSØKSDOMMER
Autorisert ettersøksdommer kan dømme blodsporprøver og fersksporprøver
(ettersøksprøve, elg, hjort og rådyr) og anleggsprøve blodspor.
5.1. Søknad om dommerutdanning
Kandidat som mener seg egnet, sender skriftlig søknad vedlagt dokumentasjon på
kvalifikasjonskrav til sin klubb eller forening, som behandler søknaden etter
klubbens/foreningens prosedyre for opptak av kandidater for dommerutdanning.
Klubb/forening utsteder en skriftlig anbefaling som sendes til NKK sammen med kandidatens
søknadspapirer.
Det skal legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Kandidaten må ha god
erfaring med det arbeid hundene skal gjøre, og må selv ha trent og ført hund til
fersksporprøve med minimum 7 poeng og 2. premie på blodsporprøve. Kandidaten skal ha
deltatt på jakt etter hjortevilt, og skal selvstendig ha gjennomført ettersøk av skadet
hjortevilt med egen godkjent hund. Kandidaten må også oppfylle kravene til å utøve jakt.
5.2. Elev- og aspirantarbeider
Til elev- og aspirantarbeidene skal det kun benyttes autorisert med bred erfaring fra ettersøk
og som har dømt minst 3 ordinære/samla prøver og deltatt i dommermøte før og etter
prøvene. For egen læring anbefales eleven/aspiranten å avlegge flere arbeider på
terminfestede ordinære/samla prøver for andre raseklubber enn egen klubb/forening.
5.3. Elevstatus
Kandidaten mottar et kandidatkort utstedt av NKK som skal følge han/henne under hele
utdanningen. Her skal påføres når, hvor, for hvilke raser/grupper og ved hvilke prøver de
forskjellige funksjoner er gjennomgått, med underskrift fra dommer, NKKs representant og
prøveleder.
5.4. Elevarbeider
Når godkjent elevstatus foreligger, gjennomfører kandidaten elevarbeidet. Elevutdanningen
administreres i sin helhet av raseklubb/forbund, og kandidaten må være medlem av en slik så
lenge dommerfunksjonen ønskes å være aktiv.

For godkjent elevarbeid må kandidaten ha gått for minst 3 hunder på fersksporprøve
uavhengig av rase, og minst 6 hunder av 3 forskjellige rasegrupper på blodsporprøve. Derav
skal minst 1 av hundene på fersksporprøve oppnå minst 7 poeng og minst 3 hunder på
blodsporprøve oppnå premiering. Eleven skal skrive selvstendig kritikk for minst 2 hunder på
ferskspor og 3 av hundene på blodspor. Kritikkene skal gjennomgås med dommer
umiddelbart etter prøven og senere sendes NKK. Eleven må gjerne for egen læring avlegge
flere arbeider enn det som er beskrevet som minimum.
Elevarbeid kan avlegges både på terminfestede ordinære/samlede og bevegelige prøver og
arbeidene må gjøres for minst 3 forskjellige dommere. Minst ett elevarbeid skal være avlagt
på ordinær/samlet prøve. Det skal kun gå 1 elev pr. dommer. For dommerelev gjelder også
regelen om at de ikke kan bedømme hund som de har ført eller trent regelmessig gjennom
de siste 6 månedene, eller er eiet av noen i deres hushold.
Alt elevarbeid skal være gjennomført før aspirantstatus kan innvilges.

5.5. Teorikurs
Kandidaten skal gjennomføre ”Teorikurs for utdanning av ettersøksdommere” som følger
NKKs kurskompendium med samme tittel. Kursarrangør er NKK. Klubber og forbund tilknyttet
NKK kan etter søknad til NKK godkjennes som kursarrangør såfremt kursene kan annonseres
og være åpen for alle. Kursinstruktør skal være autorisert ettersøksdommer som har dømt
regelmessig i minst 10 år. Kursarrangør/instruktør kvitterer på kandidatens utdanningskort
som bevis på at kandidaten har gjennomført NKKs kurs.
Teorikurset skal være gjenomført før aspirantarbeidet påbegynnes.
5.6. Aspirantstatus
For tildeling av aspirantstatus sender kandidaten klubbens/foreningens anbefaling sammen
med kandidatkort kvittert for teorikurs og elvarbeider og de 5 skrevne kritikkene til NKK, som
godkjenner elevarbeidene og tildeler aspirantstatus. Kandidaten får kandidatkortet sendt i
retur.
5.7. Aspirantarbeider
For godkjent aspirantarbeid må kandidaten ha gått for minst 2 hunder på fersksporprøve
uavhengig av rase, og minst 6 hunder av 3 forskjellige rasegrupper på blodsporprøve. Derav
skal minst 1 av hundene på fersksporprøve oppnå minst 7 poeng og minst 3 hunder på
blodsporprøve oppnå premiering.
Aspirantarbeidet skal kandidaten gjennomføre selvstendig og uten noen form for dialog med
dommeren før under dommermøtet. Aspirantarbeidet kan avlegges både på terminfestede
ordinære/samlede og bevegelige prøver. Minst ett aspirantarbeid skal være avlagt på
ordinær/samlet prøve og arbeidene må gjøres for minst 3 forskjellige dommere. Det skal kun
gå 1 aspirant pr. dommer. For dommeraspirant gjelder også regelen om at de ikke kan
bedømme hund som de har ført eller trent regelmessig gjennom de siste 6 månedene, eller
er eiet av noen i deres hushold.

Når et aspirantarbeid er avlagt, skal kritikkskjemaene, korrekt og fullstendig utfyllt,
umiddelbart etter prøven og før dommermøtet, leveres til prøvens leder i lukket konvolutt
påført følgende informasjoner:
 Dommer
 Aspirant
 Prøveform
 Prøvens referansenummer
Arbeidet behandles på dommermøtet av de dommere som har hatt med aspirant ute i
marken. Det blir her avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer han/henne til
dommer. Ved evt. tvil kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og forklare nærmere
sin bedømmelse. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med
de nødvendige data.
5.8. Godkjenning av arbeidene og autorisasjon
Kandidatkortet, alle aspirantarbeidene og 2 stk. passfotos sendes til NKK, som godkjenner
arbeidene og avgjør om aspiranten autoriseres. Hvis man ikke finner å kunne innstille
aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om aspiranten
anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, evt. hvor lenge aspiranten anbefales å vente før
nytt aspirantarbeid kan avlegges.
5.9. For autoriserte elghunddommere som ønsker tilleggsautorisasjon som ettersøksDommer, gjelder følgende regler:
For autorisert elghunddommer løshund som er autorisert som dommer ferskspor, og
autorisert elghunddommer bandhund:
 Ført hund til 2. premie på blodsporprøve.
 Gjennomført gjeldende teorikurs samt
 Avlagt blodspordelen av aspirantarbeidet ihh til utdanningsregler for
ettersøksdommere.
Elghunddommere som ikke er autorisert for ferskspor(sporprøve for elghund), må
gjennomføre dommerutdanning ihh til utdanningsreglene for ettersøksdommere.
5.10. For utenlandske autoriserte ettersøksdommere som flytter permanent til Norge
Utenlandsk ettersøksdommer som flytter permanent til Norge må gjennomføre teorikurs før
autorisasjon godkjennes.

6. AUTORISERING, AVAUTORISERING AV DOMMERE
6.1. Autorisering og avautorisering
NKKs Hovedstyre eller den Hovedstyret har delegert myndighet til har ansvaret for å
autorisere og avautorisere prøvedommere ev. etter innstilling fra det aktuelle
utdanningsutvalg. . NKK utsteder dommerautorisasjonskort og registrerer den nye
dommeren.

6.2. Opprettholdelse av dommerautorisasjon
Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3 år vil bli avautorisert.
Dommer som ikke lenger anses for å være faglig kvalifisert, kan det reageres mot på en eller
flere av de følgende måter: Avautorisering, advarsel, pålegg 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 NKKs lover kap 7.
Det kreves hovedmedlemskap i en av NKKs medlemsklubber for opprettholdelse av
dommerautorisasjonen.
Dommer som flytter til/fra Norge permanent skal være autorisert i det land vedkommende
er bosatt. For dommere med midlertidig bopel i annet land gjelder de til enhver tid gjeldene
regler i NKK for dommerautorisasjon, se www.nkk.no. Dommer må selv ta initiativet til å
overføre sin autorisasjon.
6.3. Regodkjenning
Dersom en autorisert ettersøksdommer blir avautorisert, må ny autorisasjon søkes. Dersom
søknaden innvilges, må nytt teorikurs og aspirantarbeide, blodspordelen, avlegges

