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1. FELLESBESTEMMELSER 
 

               1.1 ARRANGEMENT  
 

                 Generelt 
Konkurransen kan arrangeres av Norsk Kennel Klub (NKK) medlems klubber eller 
sammenslutninger av disse. 

 

Søknader 
Søknaden må inneholde tid og sted for konkurransen, samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist  
og kontaktperson. Søknadsrutiner og Terminliste finnes på FB-siden: 

Konkurranseprogram for bruks- og tjenestehunder 

 
 

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

 
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. 
  

Avlysning av prøven 
Prøvens leder kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom forholdene er slik at det er  
uforsvarlig å gjennomføre prøven. 
Avlysning av stevner pga. få påmeldte tas til etterretning. 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. 
 

 

1.2  DELTAKELSE  
  
Hunder 
Rett til å delta har hunder som er registrert under adgangsbestemmelser.   
Alle hunder må være ID-merket for å delta på våre terminfestede arrangementer. 

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 NKKs til enhver tid gjeldende liste over raser med naturlig 
stumphale. 
Hunder med aktivitessperre fra NKK får ikke delta. 

 
Helsestatus 
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest må 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 parvovirus infeksjon og parainfluensa 
(kennelhoste). 

https://www.facebook.com/groups/110165017725063
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Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid. 
 

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. 
Hunder 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. 
 
Førere 
Rett til å delta har enhver, som av NKK eller NKKs medlemsklubber, ikke er fratatt denne rett. 
 
Påmelding 
All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema 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. 

 
Tilbakebetaling av påmeldingsavgift 

       Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis: Påmeldingen ikke godtas.  

Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har arrangør ikke ansvar for tap eller skade. 

 
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. 

 
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 prøvens leder i samråd med dommer 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. 
 
 
Doping - Kunstig stimulering 

           Se NKKs til enhver tid gjeldende dopingregler. 
 

 
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 avføring etter  
hunden på tilliggende områder, så som parkeringsplasser og på veien mellom parkering og terrenget. 
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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. 
 
Oppnevnelse av dommere 
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så snart prøven er terminfestet. Det skal kun 
benyttes autoriserte dommere.  
 
Dommerplikter 

Dommeren skal: 

 

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

 
 

1.4. 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. 
 

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 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 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 prøvens leder som behandler klagen på stedet. Protestgebyret er til enhver tid lik det 
dobbelte av påmeldingsavgiften. Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas til følge. 
 

 

      1.5. 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 og at hundene bedømmes likt. Av dette følger at hundene  
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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. 

 
Alle henvendelser fra deltakerne bør være av praktisk betydning for gjennomføring av prøven. 
Henvendelser av prinsipiell karakter må skje via prøveleder. 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. 

 

         1.6. 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. 

 

     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. 

 

 

2. GENERELLE BESTEMMELSER 
 

Forord 
I mer enn trettifem tusen år har hunden vært menneskets følgesvenn. Gjennom 
domestisering har hunden fått et nært sosialt felleskap med mennesket, og har på mange 
områder blitt avhengig av mennesket. Av den grunn har også mennesket fått et spesielt 
ansvar for hunders velbefinnende. 

 
Når hunden får sin utdanning, blir det lagt like stor vekt på dens fysiske og psykiske helse. Det 
førende prinsipp er derfor å omgås hunden på en dyrevennlig måte, tilpasset arten og uten bruk 
av vold. Det er en selvfølgelighet at hunden skal få nok mat og vann, og at dens helse skal 
ivaretas, noe som blant annet omfatter regelmessig vaksinering og jevnlige undersøkelser hos 
veterinæren. Videre er det en plikt å sørge for at hunden har regelmessig kontakt med 
mennesker og nok arbeid til å tilfredsstille dens behov for bevegelse. 

 
Gjennom historien har hunden hatt mange forskjellige oppgaver som menneskets beste venn 
og hjelper. I den moderne verden er en stor del av disse oppgavene overtatt av teknologi. I dag 
har derfor hundeeieren plikt til å gi hunden tilstrekkelig bevegelse og aktivitet i den nære 
kontakten med mennesket som erstatning for de oppgavene som ikke lenger finnes. 



7  

 
Med dette i tankene er det viktig å se de ulike konkurransene som aspekter av denne 
utviklingen. Hunden bør få oppgaver i henhold til sine naturlige anlegg og arbeidsmuligheter. 
Her medregnes, i tillegg til tilstrekkelig mosjon, mer intensiv aktivitet som tar hensyn til hundens 
innlæringsevner, bevegelsesbehov og hundens andre anlegg. De ulike hundesportene er høyst 
egnet til dette. 
Hunder som ikke aktiviseres nok kan være til bry for, og føre til kritikk fra, allmenheten. 

 
Hundeeieren som trener sin hund, eller utøver sport sammen med denne, skal gi seg selv og 
sin hund en grundig utdanning, der målet skal være størst mulig harmoni mellom hund og 
hundeeier. Målet med utdanningen er å lære hunden oppgaver den er i stand til å utføre. Det 
harmoniske samarbeidet mellom hund og hundeeier skal være grunnlaget for enhver trening 
med hunden, uansett hvilken hundesport man utøver. Denne harmonien kan kun oppnås når 
man går så langt som mulig for å sette seg inn i hvordan hunden og dens anlegg fungerer. 
Mennesket har en etisk plikt til å oppdra og utdanne hunden tilstrekkelig. Metodene man bruker 
til dette skal være forankret i vitenskap om hundens adferd og spesielt kynologi. Metodene som 
brukes under oppdragelsen, utdannelsen og treningen av hunder skal være fri for vold og 
positive for hunden. Utdannings-, oppdragelses- og treningsmetoder som ikke er tilpasset arten 
skal ikke brukes (se dyrebeskyttelsesloven). 

 
Hundens deltagelse i sport skal bestemmes av individets anlegg for sporten, arbeidsmuligheter 
og arbeidsvilje. Påvirkning av hundens arbeidsmuligheter gjennom medisinering eller ikke 
dyrevennlige metoder er forbudt. Hundeeieren må ha nøyaktig kjennskap til sin hunds 
arbeidsanlegg. Å forlange at en hund utfører arbeid som den ikke er i stand til å utføre er imot 
all etikk. Hundevennen som er bevist på sitt ansvar som hundeeier deltar på konkurranser, 
mesterskap og treninger kun med sunne og egnede hunder. 

 

2.1. GENERELT 

 
Prøver og konkurranser skal tjene to mål. Ved å avlegge en prøve kan den enkelte hund vise 
sin egnethet med tanke på hundens anvendelsesformål. Samtidig skal prøvene, med tanke på 
brukshundavl, bidra til å opprettholde sunnhet og egnethet innen bruksarbeid fra generasjon til 
generasjon, og på sikt heve den. Videre tjener de til å heve og opprettholde sunnhet og 
kondisjon. En bestått prøve er også et bevis på hundens egnethet i avl. 

 
Dette regelverket er bindende for alle deltakere. Alle deltakere må overholde de samme 

konkurransekravene. Konkurransene er å betrakte som uoffisielle, tid og sted for 
konkurransene skal gjøres kjent for medlemmer av NKK`s tilhørende klubber og avdelinger. 
Prøver og konkurranser skal arrangeres etter det fullstendige regelverket eller enkelte grupper, 

bestående av alle gruppens øvelser. Prøvenivåene må avlegges i rekkefølge, man må bestå 1 
for kunne starte i 2 osv. For gruppene gjelder A først, B til slutt. Det kan forekomme egne regler 
for mesterskap. Hvert konkurransetrinn kan gjentas så ofte man vil, forutsatt at man ikke har 

startet på nivået over. 

 
Konkurransesesongen 
Konkurranser kan avholdes hele året, så lenge værforholdene tillater det og ikke er til fare for 
hund eller fører. I andre tilfeller må konkurransen avlyses/utsettes. Nasjonale kennelklubber har 
rett til å forkorte konkurransesesongen. 

 

Konkurransedager 

I Norge er det mulig å holde konkurranser på alle ukedager. 
 
 

Konkurransens gjennomføring / konkurranseleder (KL) 
Konkurranseleder er ansvarlig for konkurransens organisering. Konkurranseleder utfører og 
overvåker nødvendig arbeid for å forberede og avholde konkurransen. Konkurranseleder er 
ansvarlig for at konkurransen avholdes i henhold til gjeldende regelverk, og skal være 
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tilgjengelig for den tilstedeværende dommer gjennom hele konkurransen. Konkurranseleder 
kan derfor ikke fremføre hund eller inneha andre funksjoner under konkurransen. 
Konkurranseleder må: 

 

• Innhente nødvendige tillatelser for å avholde konkurransen. 

• Finne spormarker/runderingsterreng, for alle trinn, i henhold til regelverket. 

• Innhente tillatelse fra markens eier og eventuelle andre brukere/jaktberettigede. 

• Stille med nødvendig kyndige personell: sporleggere, kontrollører, personer til gruppen, osv. 

• Være oppdatert på eventuelle saker/hendelser som hindrer gjennomføring av konkurransen og 
informere om disse. 

• Sikre at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig for konkurransen 

• Inneha nødvendige papirer, slik som dommerskjemaer og andre konkurranse-/prøvedokumenter. 

• På konkurransedagen innhente og ha klart startbok, stamtavle, vaksinasjonsattester og om 
nødvendig dokumentasjon på at hundefører innehar ansvarsforsikring. 
 
Konkurranseleder må, minst tre dager før konkurransen, informere dommeren om hvor 
konkurransen skal avholdes, start tid, veibeskrivelse, konkurransekategorier og antall startende 
hunder. Hvis dette forsømmes har dommeren rett til å trekke seg. 
 
Resultatbok 
En resultatbok er anbefalt for alle startende hunder, men ikke et krav. En bok per hund. 
Resultatene skrives inn i resultatbok av dommeren, i samarbeid med konkurranselederen som 
kontrollerer og underskriver resultatboken. Det er hundefører sitt ansvar å kunne dokumentere 
tidligere resultater og hundens ID for å kunne starte i ønsket klasse. I resultatboken står alltid: 
Resultatbok - nr. (hvis det foreligger), hundens navn og rase, hundens identifikasjon (tatovering, 
chip), hundeeiers navn og adresse.  
 

Forkortelser 

 GST  Grunnstilling  
 PO     Prøveordning 
 DA     Dommeranvisning  
 LT     Lydtegn 

 KL           Konkurranseleder 

 FIG         Figurant 
 HF           Hundefører 
 SL           Sporlegger 
 
 

Kommandoer 
Kommandoene i konkurranseordningen er forslag. Kommandoer er normalt uttalte korte 
befalinger bestående av et ord. De kan avgis på alle språk, men de skal for en handling alltid 
være lik. Ved innkalling kan hundens navn anvendes i stedet for kommandoen til innkalling. 
Ut over dette gjelder bruk av hundens navn i forbindelse med en kommando som 
dobbeltkommando. 
 

 
 

2.2. DOMMEREN 
 
Til konkurransen inviteres dommere, som innehar autorisasjon til å dømme RIK. Invitasjonen 
utstedes av arrangøren. Antall dommere bestemmes av arrangøren, med forbehold om at en 
dommer kan dømme maksimum 18 ekvipasjer pr dag. Dømmer en dommer kun gruppe A eller 
B, kan denne da dømme 36 ekvipasjer. 
 

Dommeren skal gjennom sin adferd ikke forstyrre eller på annen måte påvirke hundens adferd 

(det må ikke føre til forstyrrelser i den definerte arbeidsmåten, dette gjelder for alle avdelinger). 

Dommeren er ansvarlig for at bestemmelsen i regelverket overholdes og utføres på korrekt måte.  
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Dommeren har rett til å avbryte prøving av ekvipasje hvis regelverket og dommerens henvisninger  
ikke følges. Dommeren har rett til, ved usportslig oppførsel, bruk av motiverende gjenstander under 
konkurransen, brudd på regelverket, brudd på dyrevernsloven eller mot god moral, til å diskvalifisere 
hundeføreren. En avbrytelse av konkurransen skal i alle tilfeller begrunnes i startboken. Ved  
diskvalifikasjon blir alle oppnådde poeng annullert. 
Dommerens avgjørelse er endelig og ubestridelig. Kritikk av dommerens avgjørelse kan føre til bortvisning  
fra arrangementet og få disiplinære følger. 

Levering av en protest leder ikke til krav om at dommerens avgjørelse skal endres. Protesten 

behandles av KBT faggruppe, i tråd med gjeldende saksbehandlingsregler. 

 

 

2.3. ADGANGSBESTEMMELSER 
 
På dagen for konkurransearrangementet skal hunden ha nådd den foreskrevne alderen. Unntak 
skal ikke forekomme. Forutsetningen for å starte er bestått FP (BH), i samsvar med de 
nasjonale krav. 
Unntatt er rekruttklassen, her er det kun rase og alder som er krav til deltagelse. 
Hunder som er godkjente tjenestehunder i politi, forsvar og NRH A trenger ikke å ha Ferdselsprøve 
(BH) for å stille til start. Disse kan om de ønsker starte rett i klasse 2. 
 
Hunder med opprykk til spor klasse B i NBF eller RSP 2, kan starte direkte i KBTS klasse 2. 
Hunder med opprykk til rundering klasse B i NBF eller RRP 2, kan starte direkte i KBTR klasse 2 
Hunder med opprykk til spor klasse A i NBF eller RSP 3, kan starte direkte i KBTS klasse 3. 
Hunder med opprykk til rundering klasse A i NBF eller RRP 3, kan starte direkte i KBTR klasse 3. 
 

 
 
 

 
   

Konkurransekategori Betegnelse Aldersgrense Krav 

Rekrutt spor KBT RSP 12 måneder Alder 

Rekrutt rundering KBT RRU 12 måneder Alder 

    

Sporgruppe 1 KBT SP 1 15 måneder Bestått FP 

Sporgruppe 2 KBT SP 2 18 måneder Bestått KBT SP 1 

Sporgruppe 3 KBT SP 3 20 måneder Bestått KBT SP 2 

    

Runderingsgruppe 1 KBT RU 1 15 måneder Bestått FP 

Runderingsgruppe 2 KBT RU 2 18 måneder Bestått KBT RU 1 

Runderingsgruppe 3 KBT RU 3 20 måneder Bestått KBT RU 2 

    

Veteran Spor KBT VSP 8 år Bestått FP / Alder 

Veteran Rundering KBT VRU 8 år Bestått FP / Alder 
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Alle hunder innenfor Tjenestehund rasene kan delta. Dette gjelder følgende raser: 
 

   

Airdale Terrier Beauceron Belgiske fårehunder 

Briard Bouvier de flandres Boxer 

Collie Dobermann Hollandske gjeterhunder 

Hovawart Hvit gjeterhund Riesenscnauzer 

Rottweiler Schæferhund  

 
 

Rekrutt klassene, KBT 1,2, 3 og Veteran består av gruppe A og B. 

En hund kan kun delta i en klasse om dagen. En hundefører kan starte med maksimum 2 
hunder ved en konkurranse. 

Tisper med løpetid kan delta på konkurranser men må holdes adskilt fra resten av 

deltakerhundene. Slike tisper skal starte til slutt i alle øvelser, unntatt spor, hvor man følger 

vanlig trekningsnummer. 

 

Tilgjengelighet 

En hund som på et hvilket som helst tidspunkt under konkurransen (før, under eller etter egen 
fremstilling) biter personer eller andre hunder, forsøker å bite, angriper eller forsøker å angripe, 
blir diskvalifisert fra konkurransen. Alle poeng trekkes tilbake, også selv om fremstillingen 
allerede er avsluttet. På et todagers arrangement omfatter diskvalifikasjonen også den andre 
dagen slik at hunden ikke kan starte. 

I tillegg til at hunden gis øyeblikkelig diskvalifikasjon og utestenges fra konkurransen, gis 
hunden også midlertidig utestengelse fra konkurranser inntil saken er ferdig behandlet. Ved en 
slik hendelse skal konkurranseleder konsekvent omtale episoden i sin rapport. Dommer skriver 
på konkurransedagen diskvalifikasjonen inn på alle konkurransepapirer 
(dommerskjema/startbok/resultatliste) og dommer underskriver disse. 

Etter behandling i Faggruppe KBT og avhengig av resultatet, må førere av slike hunder 

minimum avlegge ny ferdselsprøve med vesenstest og bestått, før hunden kan delta i andre 

konkurransekategorier. 

Oppføring: «Diskvalifikasjon på grunn av manglende tilgjengelighet». 
 

Konkurransedeltakere 

Hvis en deltaker av en eller annen grunn ikke kan komme, må han straks varsle 
konkurranselederen. Deltakeren må følge anvisningene fra dommeren og 
konkurranselederen. Konkurransedeltakerne må fremstille hunden på en sportslig plettfri 
måte og skal uansett resultat i én avdeling fremstille hunden i alle avdelinger på et 
konkurransetrinn. Slutten på konkurransen markeres med kunngjøring av 
konkurranseresultatet (seiersseremoni) og overleveringen av resultatboken. 

 
Funksjonshemmede deltakere på konkurransen 

Hvis en hundefører på grunn av sin funksjonshemning ikke kan utføre en del av en øvelse på 

riktig måte, må han meddele dommeren dette før konkurransen begynner. Hvis en 

funksjonshemning gjør at hunden ikke kan føres på venstre side av hundeføreren, kan hunden 

på analog måte føres på høyre side. 

 
Halsbånd/line 
Hunden skal fremføres med halsbånd/halslenke som er løstsittende og ikke i strid med Lov om 
dyrevelferd. 
Ved sporarbeidet kan det brukes halsbånd/halslenke, sporsele eller en identitetsvest så 
fremt det ikke er i strid med Lov om dyrevelferd. 
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2.4. SEIERSSERMONI 

 
Seiersseremonier skal gjennomføres i etterkant av konkurransen. 
Ved likt antall poeng i KBT klasse 1-3 og Veteran avgjør resultatet i gruppe A. Hvis det er likt antall 
poeng også her, avgjør antallet poeng fra gruppe B. Hvis det er likt antall poeng i begge gruppene vil 
beste hovedøvelse avgjøre. Er det fortsatt lik poengsum, blir plasseringen lik (uavhengig 
konkurransetrinn). Neste plasseringen vil i dette tilfellet bortfalle. 
Generelt bør alle konkurransedeltakere delta på seiersseremonien. 
Konkurransen er først avsluttet etter seiersseremonien og utlevering av konkurransepapirene. 

 
 

2.5. DISKVALIFIKASJON 
 
I tilfelle av diskvalifikasjon bortfaller alle poeng, også poeng oppnådd i andre grupper. I 
resultatboken noteres hverken predikater eller poeng. Det gjennomførte arbeidet kommenteres 
ikke. Hunden tillates heller ikke å starte i de ikke avlagte grupper. 
Begrunnelse for diskvalifikasjonen føres inn i resultatboken og på resultatlisten. 

 
 

Årsaker til diskvalifikasjon Beskrivelse 

• Hunden jager vilt/bufe 

• Hunden stikker av under 
konkurransen og kommer ikke 
tilbake etter tre kommandoer 

Diskvalifikasjon på grunn av manglende 

lydighet 

• Hunden viser seg ikke å være nøytral    Diskvalifikasjon på grunn av manglende                                    

• vesensmangler under vesenstesten       tilgjengelighet 

• Usportslig oppførsel av hundefører 

• Brudd på regelverket, dyrevelferd 

eller alminnelig god oppførsel 

(moral) eller mistanke om juks ved 

bruk av forbudte hjelpemidler 

Diskvalifikasjon på grunn av 
usportslig opptreden 

 
 

Avbrudd/avbrytelse på grunn av sykdom/skade 
Blir hund meldt syk ved konkurranser skal følgende kontrolleres: 
Har HF meldt sin hud syk etter en allerede avlagt disiplin. I konkurransepapirene (resultatliste 
og resultatbok) føres “avbrutt pga. sykdom”. De oppnådde poeng beholdes, det gis ikke 
predikat. Bemerk: Dommeren kan selvstendig og uten diskusjon avbryte en konkurranse 
dersom dommeren vurderer og fastslår: 
 

- at hunden er syk eller skadet. 

- at på grunn av hundens alder åpenlyst ikke bør fremstilles av hensyn til dyreverns- 
messige årsaker. 
 

I resultatboken føres: Avbrudd pga. skade. 
 

 

2.6. VESENSTEST 
 
Dommeren skal se til hundens vesen under hele konkurranseforløpet (inkl. prisutdelingen). 
Hvis en hund står frem med et vesensproblem, så kan den ikke bestå konkurransen av den 
grunn, selv om resultatene opp til da er positive. Om hunden feiler på vesenstesten skal 
dette noteres i konkurransedokumentene og startbok. Hunden diskvalifiseres. 
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Generelt 

1. Vesenstesten skal gjennomføres før starten av hver konkurranse. 

2. Testen skal utføres på en nøytral plass. Plassen som benyttes skal ikke være i tilknytning 
til konkurransebanen eller spormarkene. 

3. Alle hunder skal bli evaluert hver for seg. 

4. Tidspunktet skal velges slik at hundene ikke direkte etter skal starte i gruppe A eller B. 

5. Hundene skal føres i førerline og halsbånd/lenke. Båndet skal holdes løst, og hunden skal 
føres under kontroll. 

 
 

Følgende regler gjelder under konkurransen 
En systematisk evaluering er ikke lov, det er opp til dommeren selv å bestemme hvordan den vil 
at forløpet skal være, dog skal det ikke være ekstreme variasjoner. 

 
Evalueringen skal gjennomføres mer som en normal dagshendelse, hunden skal ikke 
aktivt utfordres/provoseres, ettersom en reaksjon da kan være naturlig og unaturlige 
stimuli skal unngås. 

 
Identitetskontrollen er en obligatorisk del av vesenstesten. Vesenstesten er ikke bare en del av 
starten av konkurransen, men pågår under hele konkurranseforløpet. Om dommeren oppdager 
vesensbrister, så må dette testes presist (f.eks. ved skudd). For dette er repetisjoner tillatt, 
dommeren har da ikke lov til å ta på hunden. 

 
Gjennomføring av ID-kontroll 
Identitetskontrollen er en obligatorisk del av vesenstesten. Id-kontrollen kan skje gjennom sjekk 
av hundens chipnummer mot registreringsbeviset. Normalt har alle hunder i Norge chip, 
alternativt kan noen ha tatoveringsnummer. Hunder uten registreringsbevis er ikke tillatt til start i 
Norge. I konkurransepapirene skal dommeren notere at id-kontrollen er gjennomført. Om 
tatoveringsnummeret ikke er tydelig lesbart skal de nummer/tegn som er lesbare noteres. 
Tatoveringsnummeret skal stemme overens med det som står på registreringsbeviset. Ved evt. 
problem (f.eks. at nummeret ikke kan leses) skal dette noteres i konkurransepapirene. 

 
Om et chipnummer ikke kan leses av ved hjelp av chipleseren skal dette noteres i 
konkurransepapirene. Hunden får delta om det kan vises (f.eks. notering i startboken eller 
vaksinasjonspasset) at hunden er chipmerket i Norge på korrekt måte. Hundeførere som har fått 
hunden chipmerket i et annet land, f.eks. import/kjøp, er ansvarlig for at rett chipleser er 
tilgjengelig. 
 
Hunder der identiteten ikke kan fastsettes, får ikke delta i konkurransen. 
 

Resultat av vesenstesten                                                                                                                                             
 
Positivt inntrykk = bestått 

- Hunden er selvsikker 

- Hunden er rolig, sikker og oppmerksom 

- Hunden er livlig og oppmerksom 

- Hunden er uberørt og godartet 
 

Grensetilfeller = skal observeres videre 

- Hunden er usikker, men ikke aggressiv, men er balansert under konkurranseforløpet - Lett urolig, 
men blir roligere under konkurransen 

 
Hunder som ikke kan tillates å starte 

- Usikker og lettskremte hunder, unnviker fra en person - Nervøse, aggressive, varslende hunder, 
angstbitere 

- Aggressive, bitende hunder 
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Notering 
Om en hund oppfører seg slik at den må tas ut av konkurransen skal følgende noteres i 
konkurransepapirene og resultatbok: «Diskvalifikasjon på grunn av bristende vesen». 

Alle oppnådde poeng skal strykes. 

Poengene gis ikke, selv om det allerede er meddelt. 
 
 

Utestengelse 
Om en hund viser vesensbrister av slik alvorlighetsgrad at den diskvalifiseres og utestenges fra 
konkurransen, skal dette håndteres i henhold til Felles bestemmelser. 

 

 
Hunder som ikke er skuddfast 
Først, det er viktig å påpeke at hunder som er skudd-aggressive, ikke faller inn under 
denne kategorien. Aggressiv oppførsel faller inn under vesensbedømmelsen. 

Om en hund viser seg redd for skudd skal den umiddelbart utestenges fra konkurransen. 

Ingen poeng tildeles. 

 
Hva menes med skuddredsel? 

Eksempel:  - Hunden reiser seg, viser frykt og springer av sted 

- Springer på samme måte til sin hundefører 

- Viser panikk og frykt og prøver å forlate eller forlater konkurranseområdet 

- Viser panikk og frykt og løper vilt omkring 

 
I bedømmelsen, må det fastslås om atferden er et resultat av feiltrening eller om en oppsitt ikke 
er relatert til skuddene. I usikre tilfeller er dommeren ansvarlig for å fastslå skuddberørtheten 
gjennom å la hundefører koble hunden. Fra en avstand på ca. 15 skritt skytes nye skudd av 
dommeren og hunden skal stå med løs line. 
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2.7. PREDIKATTILDELING 
 
Bedømmelsen av de viste prestasjoner består av predikater og poeng. Predikatene og 
de tilhørende poeng skal stemme overens med fremførte arbeidet. 

 
 

Høyeste 

poengtall 

Fremragende Særdeles god God Tilstrekkelig Mangelfull 

5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 - 0 

10 10,0 9,5 - 9,0 8,5 - 8,0 7,5 - 7,0 6,5 - 0 

15 15,0 - 14,5 14,0 - 13,5 13,0 - 12,0 11,5 - 10,5 10,0 - 0 

20 20,0 - 19,5 19,0 - 18,0 17,5 - 16,0 15,5 - 14,0 13,5 - 0 

30 30,0 - 29,0 28,5 - 27,0 26,5 - 24,0 23,5 - 21,0 20,5 - 0 

35 35,0 - 33,0 32,5 - 31,5 31,0 - 28,0 27,5 - 24,5 24,0 - 0 

60 60,0 - 58,0 57,5 - 54,0 53,5 - 48,0 47,5 - 42,0 41,5 - 0 

70 70,0 - 66,5 66,0 - 63,0 62,5 - 56,0 55,5 - 49,0 48,5 - 0 

100 100,0 - 96,0 95,5 - 90,0 89,5 - 80,0 79,5 - 70,0 69,5 - 0 

200 200 - 192 191 - 180 179 - 160 159 - 140 139 - 0 

300 300 - 286 285 - 270 269 - 240 239 - 210 209 - 0 

330 330 - 317 316 - 297 296 - 264 263 - 231 230 - 0 

340 340 - 326 325 - 306 305 - 272 271 - 238 237 - 0 

370 370 - 355 354 - 333 332 - 296 295 - 259 258 - 0 

390 390 - 375 374 - 351 350 - 312 311 - 273 272 - 0 

400 400 - 384 383 - 360 359 - 320 319 - 280 279 - 0 

450 450 - 432 431 - 405 404 - 360 359 - 315 314 - 0 

460 460 - 442 441 - 414 413 - 368 367 - 322 321 - 0 

 
Prosentberegning 

  Predikat Tildeling Fradrag 

Fremragende = minst 96 %   Eller minus inntil 4 % 

Særdeles god = 95 til 90 %   Eller minus 5 til 10 % 

God = 89 til 80 % Eller minus 11 til 20 % 

Tilstrekkelig = 79 til 70 % Eller minus 21 til 30 % 

Mangelfull = under 70 %             Eller minus 31 til 100% 

 
 

Poengtabell for de enkelte øvelser 
Ved den samlede bedømmelsen av en gruppe skal det gis hele poeng. Ved de enkelte øvelsene 
kan det derimot gis poeng med desimaler. Skulle sluttresultat ikke gi et helt poengtall, rundes det 
opp eller ned vurdert ut fra helhetsinntrykket. For å kunne avlegge en konkurranse på et høyere 
trinn kreves det at det i alle grupper er oppnådd predikatet Tilstrekkelig - 70% av de mulige 
poengene.
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3.GRUPPE B - LYDIGHET  
 

             3.1. Generelle regler 
 
Grunnleggende krav 

• Uttrykksatferd 

o   Selvtillit 

o  Gledespreget, motivert arbeid 

o  Konsentrasjon/oppmerksomhet 

o  Harmoni i teamet 

• Teknisk korrekthet  

• Posisjon 

• Aksept/utførelse 

 
Før lydighetsarbeidet starter, skal dommeren kontrollere banen og utstyret som skal benyttes 
(f.eks. hopp, møne, apporter og banemarkering), for å forsikre seg om at de møter kravene i 

regelverket. 

Ved vurdering av hver øvelse skal hundens atferd observeres nøye, fra grunnstilling til 

avslutning av øvelsen. 

 

 
Kommandoer 
Hvis en hund etter at en kommando er gitt tre ganger, ikke utfører en øvelse, skal denne øvelsen 

avbrytes uten vurdering. Ved innkalling kan man benytte hundens navn i stedet for kommandoen 

f.eks. «Hit». Hundens navn sammen med en kommando regnes som.  dobbelkommando. 
 
Hundens reaksjon på kommandoen   
På kommando fra hundeføreren skal hunden utføre øvelsen med glede. All adferd preget av 
usikkerhet i øvelsen eller stress, gir fratrekk av poeng. 

 
 

Flere kommandoer 
Hvis en hund etter den 2. tilleggskommandoen ikke utfører en øvelse, skal den aktuelle øvelsen 
vurderes med 0 poeng. Hvis en hund etter den 2. tilleggskommandoen utfører en øvelse, skal 
øvelsen maksimalt vurderes som “mangelfull”. 

 
 

1. tilleggskommando: tilfredsstillende for deløvelse 
2. tilleggskommando: mangelfull for deløvelse f.eks.: 5 poeng for deløvelse: 
1. tilleggskommando: tilfredsstillende av 5 poeng = - 1,5 poeng 
2. tilleggskommando: mangelfull av 5 poeng = - 2,5 poeng 

 
Hvis en hund begynner på en øvelse uten kommando, skal deløvelsen vurderes med mangelfull. 
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Oppdeling og vekting av øvelsene på de enkelte trinnene 

Øvelse KBT-1 KBT- 2      KBT-3 

Fri ved fot m/skudd 15 poeng 10 poeng 10 poeng 

Sitt: 
15 poeng 

Fra holdt 

10 poeng 

Under marsj 
 

Dekk: 
15 poeng 

 Fra holdt m/innkalling 

10 poeng 

Under marsj m/innkalling 

10 poeng 

Springmarsj 
m/innkalling 

Stå under 

springmarsj 

m/innkalling 

      10 poeng 

Apportering 

flatmark 
     20 poeng  

Apportering over 

hinder - 80 cm 
      20 poeng 

Apportering over 

møne - 160 cm 
            20 poeng 

Fremad sending      10 poeng      10 poeng 

Dekk med skudd        15 poeng      10 poeng      10 poeng 

Totalt 60 poeng 70 poeng 90 poeng 

 
 
 

Øvelse REKRUTT      VETERAN  

Fri ved fot u/skudd 
20 poeng 
u/skudd 

        10 poeng 

m/skudd 

 

Sitt: 20 poeng 

Fra holdt 

 10 poeng 
under marsj 

 

Dekk: 20 poeng 

Fra holdt m/innkalling 

10 poeng 

under marsj 

 

Stå under 
springmarsj 

m/innkalling 

  

10 poeng 

 

Apportering  

flatmark 

 20 poeng  

Fremad sending  10 poeng  

Dekk med 

forstyrrelse 

 10 poeng  

Totalt 60 poeng 80 poeng  
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Oppstart 
I starten av gruppe B (lydighet) kommer hundefører med hunden «fri ved fot» og melder 
seg hos dommeren med hunden i grunnstilling. 
 
 
Begynnelsen og slutten på en øvelse 
Dommeren gir anvisning for starten på en øvelse. Alt annet, f.eks. vendinger, stans, 
skifte av gangart osv. utføres uten anvisning. Den angitte intervalltiden, ca. 3 sekunder, 
skal holdes, f.eks. ved sitt-skifte til grunnstilling, stanse – avlevering av apporten, gi ros til 
hunden og for starten på en ny øvelse. Skulle hundeføreren glemme en øvelse, 
oppfordrer dommeren hundeføreren til å vise øvelsen. Ingen poeng skal trekkes for 
dette. Det å utelate deløvelser påvirker vurderingen. 
 

 
Utførelse av grunnstilling 
Hver øvelse begynner og slutter med en grunnstilling. Utgangsposisjon kan tas bare én gang 
før hver øvelse. I grunnstilling sitter hunden tett, rett og oppmerksom på førerens venstre side, slik 
at skulderen til hunden er på høyde med førerens kne. Hundeføreren skal ikke stå bredbent i 
grunnstillingen, og begge armene skal henge løst langs kroppen. 
 
 
Transportetappe (utviklingen) 
Fra grunnstillingen skal transportetappen ved øvelsene Sitt under marsj, Dekk under marsj med 
innkalling, Stå under marsj, Stå under springmarsj og Fremad sending med dekk utgjøre 
minst 10, men høyst 15 skritt før kommandoen for å utføre øvelsen. 
 
 
Avhenting (pick up) 
I øvelsene der hunden blir hentet, kan hundeføreren nærme seg hunden forfra eller bakfra. 
 
 
Innkalling / innsitt foran / avslutning til grunnstilling 
Ved innkalling av hunden kan det i stedet for kommando for å komme også brukes navnet på 
hunden. Navnet på hunden i forbindelse med kommandoen for å komme regnes som 
dobbelkommando. Hunden skal være glad, ivrig og komme med en gang og så sette seg tett og rett 
foran hundeføreren. På kommando for grunnstillingen skal hunden straks begi seg inn i grunnstilling. 
Dette kan utføres ved at hunden går bak eller foran hundeføreren. 
Unntak for rekrutt klassen:  
 
Ved innkalling må ikke hunden sitte foran, men kan gå direkte i grunnstillingen. 
 
 
 
Ros 
Ros er tillatt å gi etter hver gjennomført øvelse, men bare i grunnstillingen. Hvis dette også er den 
nye grunnstillingen for neste øvelse, må tidsrommet på ca. 3 sekunder holdes. 
 
 
Posisjonsfeil 
Ved alle tekniske øvelser (sitt, dekk, ankomst til grunnstilling) blir den samlede øvelsen, bortsett 
fra ytterligere feil atferd, redusert med 50 % ved en posisjonsfeil (f.eks. står i stedet for sitter i 
øvelsen sitt under marsj). 
 
 
Avlevering av apport 
Hvis hunden etter den tredje kommandoen ikke gir fra seg apporten, blir den diskvalifisert på 
grunn av ulydighet. 
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Apporter 

Ved øvelser der hunden skal apportere, er det bare tillatt å bruke apporter som 

arrangøren av konkurransen stiller til rådighet. 

 

Unntak: I rekruttklassen kan det brukes en apport som tilhører hundeføreren. 

 

Alle deltakere skal benytte de samme apportene. Apportene må oppfylle følgende krav: 

- Bitestykket må være laget av tre. 

- De spesifiserte vektene må stemme. 

- Avstanden fra bitestykket til bakken må være minst 4 cm 

 

 KBT 1 KBT 2 KBT 3 VETERAN 

Flat mark  650 gram  650 gram 

Hopp   650 gram  

Møne   650 gram  

 

 

Hopp, 80 cm 

Hoppet har følgende mål: Høyde 80 cm, bredde 150 cm (Se skisse bak i regelverket).  

 
Møne, 160 cm 

Mønet består av to klatrevegger som er koblet sammen i den øvre delen. De er 150 cm 

brede og 191 cm høye. På bakken står disse to veggene så langt fra hverandre at den 

loddrette høyden blir 160 cm. Hele overflaten på mønet skal ha et sklisikkert belegg. På 

veggene skal det på den øvre halvdelen være montert 3 stigelister på 24/48 mm. Alle 

hundene på en konkurranse skal hoppe over de samme hoppene.  

 

 

 

 

3.2. Beskrivelse av øvelsene 

 
Fri ved fot - med skudd 
 
Hunden skal gå sammen med hundeføreren fra grunnstillingen med én kommando for fot og følge 
oppmerksomt, glad og konsentrert, og den skal alltid holde skulderbladet i knehøyde på venstre 
side av hundeføreren. Utførelsen av fri ved fot fremgår av det nedenstående skjemaet. 
Hundeføreren skal innta startgrunnstillingen senest når den andre hundeføreren inntar 
grunnstillingen for øvelsen Dekk med forstyrrelser. På den første rette strekningen skal det avfyres 
to skudd (kaliber 6 mm) med 5 sekunders mellomrom og på minst 15 skritts avstand for å 
kontrollere likegyldigheten overfor skudd. 
 
NB! Skudd skal ikke avfyres i Rekrutt klasse. 

 
Hunden skal forholde seg likegyldig til skuddene. Hvis hunden viser seg å være skuddredd, 
blir den diskvalifisert med underkjenning av allerede opptjente poeng. Hvis hundens reaksjon 
ikke er entydig, kan dommeren enda en gang separat kontrollere om den er likegyldighet 
overfor skudd. 
 
Hundeføreren skal utføre en helomvending ved å snu seg til venstre. Hunden kan da vende til høyre 
rundt hundeføreren eller snu seg til venstre i knehøyde på hundeføreren. Springmarsj og langsom 
marsj må skille seg tydelig fra den normalen gangarten. Temposkiftet utføres uten mellomskritt. 
Etter den andre helomvendingen skal det vises en stans. Da skal hunden sette seg direkte uten 
kommando i grunnstilling. 
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Vanlig marsj gjennom en gruppe der personene beveger seg, skal vises med hunden fri ved foten. 
Hundefører og hunden skal runde en person til høyre og en til venstre, f.eks. i form av et 
8-tall, samt gjøre holdt minst en gang i gruppen, nær en person. Dommeren har rett til å 
kreve en gjentakelse. På anvisning fra dommeren forlater hundefører og hund gruppen og 
inntar grunnstilling. Ros av hunden er bare tillatt etter at gruppen er forlatt og den 
avsluttende grunnstillingen inntatt.  
Fri ved foten skal også vises på de eventuelt nødvendige veiene mellom øvelsene. Også ved henting 
av apportene skal hunden føres i riktig posisjon ved foten. 
 
Øvelsen er over etter en avsluttende grunnstilling.
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Lineføringsskjema 

 
 

Utførelse 

Hundeføreren går med sin hund i fri ved foten inn til dommeren, setter hunden i 

grunnstilling og presenterer seg. 

Etter klarsignal fra dommeren, går hundeføreren med sin hund inn til grunnstilling ved 

startpunktet. På ytterligere anvisning fra dommeren begynner hundeføreren øvelsen. Fra en rett, 

rolig og oppmerksom grunnstilling følger hunden hundeføreren på kommandoen for plass eller 

lignende oppmerksomt, glad, rett og hurtig. Hunden skal med skulderbladet alltid være i 

knehøyde på venstre side av hundeføreren og ved holdt skal hunden sette seg selvstendig, 

hurtig og rett. 

 
I starten av øvelsen går hundeføreren 50 skritt rett frem med hunden uten å stanse. Etter 

helomvendingen og ytterligere 10 til 15 skritt viser hundeføreren, hver gang med 

kommandoen for plass, springmarsj og langsom marsj (hver gang 10 til 15 skritt). 

Overgangen fra springmarsj til langsom marsj skal utføres uten mellomskritt. 

Startgrunnstillingen er samtidig også stedet for den avsluttende grunnstillingen. 

 
I gruppen skal hundeføreren og hunden runde en person til venstre og en person til høyre 

og gjøre holdt én gang i gruppen. 

 

 
Vurderingskriterier: 

Gå foran, sideavvik, henge etter, langsom eller nølende sitt, ekstra kommandoer, 

kroppslige hjelpemidler, feil i grunnstillingen, uoppmerksomhet, manglende 

arbeidsglede/motivasjon, stress samt nedtrykt og ufri atferd av hunden fører til fratrekk av 

poeng i vurderingen. 
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Sitt under marsj (fra holdt i Rekrutt og klasse 1) 

 

1. del: Fra grunnstilling, utvikling, utførelse av sitt. 50 % av poengene 

2. del: Gå ifra hunden og tilbakekomst av hundeføreren, til grunnstilling. 50 % av poengene 

 

Under utviklingen skal hunden følge hundefører oppmerksomt, glad og konsentrert. Hunden skal 

alltid være i rett posisjon ved hundeførers venstre kne. 

Etter 10 til 15 skritt skal hunden på kommandoen for sitt straks sette seg uten at hundeføreren 

endrer sin gangart eller ser seg rundt. Hunden skal sitte rolig og med oppmerksomheten rettet 

mot hundeføreren. I alle klassene skal hundeføreren fjerne seg 15 skritt. På dommerens 

anvisning går hundeføreren tilbake til hunden. 

 

Spesialregel for Rekrutt og KBT 1: Etter utviklingen kan hundeføreren stanse og gi en kommando for 

sitt før han fjerner seg fra hunden. 

 

Vurderingskriterier 

Setter seg langsomt ned, sitter urolig og uoppmerksomt gir fratrekk sammen med annen feil 

adferd. Hvis hunden i tillegg står eller legger seg ned, blir øvelsen obligatorisk fratrukket min. 5 

poeng (i KBT 3 med min. -2,5 poeng). 

 

Dekk under marsj med innkalling (fra holdt i Rekrutt og KBT 1) 
 
 

1. del: Fra grunnstilling, utvikling, utførelse av dekkmoment. 50 % av poengene 
2. del: Innkalling, ankomst, sitte foran, til rett grunnstilling. 50 % av poengene 
 
Under utviklingen skal hunden følge hundefører oppmerksomt, glad og konsentrert. Hunden skal 
alltid være i rett posisjon ved hundeførers venstre kne. 
 
KBT 3: Etter 10 til 15 skritt i vanlig marsj går HF deretter over i springmarsj i 10-15 skritt. På 
kommandoen for dekk skal hunden straks dekke i løpsretningen uten at hundeføreren endrer 
bevegelsesforløpet sitt og ser seg omkring. 
.. 
 
KBT 2 og Veteran: Etter 10 -15 skritt i vanlig gange utføres kommandoen for dekk. Hunden straks 
dekke i løpsretningen uten at hundeføreren endrer bevegelsesforløpet sitt og ser seg omkring.  
 
KBT 1 og Rekrutt: Etter 10 -15 skritt i vanlig gange gjør HF holdt. På kommandoen for dekk skal 
hunden straks dekke i gangretningen uten at hundeføreren ser seg omkring 
 
Etter at hunden har dekket fortsetter HF minst 30 skritt og snur seg mot hunden.  
Hunden skal før innkallingen bli liggende rolig og med oppmerksomheten vendt mot hundeføreren. På 
anvisning fra dommeren kalles hunden inn med kommandoen for å komme eller med kallenavnet til 
hunden. Hunden skal være glad, ivrig og komme med en gang og så sette seg tett og rett foran 
hundeføreren. På kommando forgrunnstillingen skal hunden sette seg raskt og rett på hundeførers 
venstre side med skulderbladet i knehøyde.  
 
Vurderingskriterier 
Dekker langsomt, ligger urolig og uoppmerksomt, kommer uten iver, hjelp fra hundefører, f.eks. i 
form av bredbent stilling, fører til poengfratrekk i tillegg til annen feil atferd hos hunden. Hvis 
hunden sitter eller står, blir øvelsen obligatorisk fratrukket min. 50 % av totaløvelsen. 
For en hund som på den 2. ekstra kommandoen ikke kommer, blir øvelsen vurdert som mangelfull 
I dette tilfellet kan hunden hentes, og resten av prøven kan fortsette.  
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Stå under springmarsj (bare KBT 3 og Veteran) 

1. del: Fra grunnstilling, utvikling, utførelse av stå moment. 50 % av poengene 

2. del: Innkalling, ankomst, sitte foran, til rett grunnstilling. 50 % av poengene 

 
Etter en utvikling på 10 til 15 skritt i springmarsj skal hunden på kommandoen for stå straks stå rett i 

løpsretningen uten at hundeføreren avbryter eller endrer sitt bevegelsesforløp eller ser seg om. 

Hundeføreren løper ytterligere minst 30 skritt og snur seg mot hunden. Hunden skal frem til 

innkalling bli stående rolig og med oppmerksomheten vendt mot hundeføreren. På anvisning fra 

dommeren blir hunden kalt inn med kommandoen for å komme eller med kallenavnet til hunden. 

Hunden skal være glad, ivrig og komme med en gang og så sette seg tett og rett foran hundeføreren. 

På kommando for grunnstillingen skal hunden sette seg raskt og rett på hundeførers venstre side 

med skulderbladet i knehøyde. 

 
Vurderingskriterier 
Står ikke umiddelbart, står urolig og uoppmerksomt, komme uten iver, hjelp fra hundeføreren, 
f.eks. i form av bredbent stilling, fører til poengfratrekk i tillegg til annen feil atferd. Hvis hunden i 
tillegg sitter eller ligger, blir øvelsen obligatorisk fratrukket min. -5 poeng. For en hund som på 
den 2. ekstrakommandoen ikke kommer, vil øvelsen bli vurdert som mangelfull. I dette tilfellet kan 
hunden hentes, og resten av konkurransen kan fortsette. 
 

 
Apportering på flat mark (Kun KBT 2 og Veteran) 
Fra grunnstilling kaster hundeføreren apporten ca. 10 meter. Hvis hundeførers utvendige fot 
beveger seg som en del av at hundefører kaster apporten, ingen poengtrekk så lenge det ikke 
påvirker hunden. Hvis beinet flytter seg, må det tas en pause på ca. 3 sekunder etter at 
beinet er trukket tilbake. Kommandoen for å apportere kan først gis når apporten ligger rolig. 
På kommando for apport skal hunden løpe direkte til apporten, straks ta den opp og bringe 
den direkte til hundeføreren. I denne sammenheng skal hunden være målbevisst, motivert i 
sitt løp frem og tilbake. Når hunden sitter foran, og også ved apporteringen, skal apporten 
holdes rolig i munnen, til hundeføreren etter ca. 3 sekunder tar apporten fra den med 
kommandoen for slipp. Når hunden sitter foran, kreves det at apporten presenteres på en god 
måte. Etter ytterligere ca. 3 sekunder skal hunden på kommandoen for grunnstilling innta 
grunnstilling. Apporten skal da holdes i høyre hånd mens armen til hundeføreren er strukket 
ut og nedover. 

 
Vurderingskriterier 
Umotivert og ikke målbevisst atferd av hunden ved løp frem og tilbake, feil når apporten tas 
opp, slipper apporten, leker eller tygger, bredbent stilling av hundeføreren, feil når hunden 
sitter foran og feil i grunnstillingen (f.eks. urolig atferd), hjelp fra hundefører fører til 
poengfratrekk. 

 

Oppstilling foran hoppet og mønet 

Avstanden, i forhold til hoppene skal være minst 4 m. 
 

 
Apportering over hinder på 80 cm (Kun KBT 3) 
Hundeføreren og hunden inntar grunnstilling minst 4 meter foran hinderet. Fra grunnstilling kaster 
hundeføreren apporten (vekt 650 gram) over et 80 cm høyt hopp. Det er tillatt å bevege en fot 
under apportkastingen. Etter at beinet er trukket tilbake, skal det være en pause på ca. 3 
sekunder. Hunden skal sitte rolig og fritt ved siden av hundeføreren. På kommando for å hoppe 
skal hunden utføre hoppet, og mens hoppet foretas, skal hundeføreren gi kommandoen for å 
apportere. Hunden skal løpe direkte til apporten, straks ta den opp, hoppe over hinderet på veien 
tilbake og bringe den direkte til hundeføreren. Hunden skal på motivert måte utføre hele øvelsen 
og vise kraftfulle hopp uten å berøre hinderet. Når hunden sitter foran, og også ved apporteringen, 
skal apporten holdes rolig i munnen, til hundeføreren etter ca. 3 sekunder tar apporten fra den 
med kommandoen for slipp. Når hunden sitter foran, kreves det at apporten presenteres på en 
god måte. Etter en ytterligere pause på ca. 3 sekunder skal hunden på kommandoen for 
grunnstilling innta grunnstilling. Apporten skal da holdes i høyre hånd mens armen til 
hundeføreren er strukket ut og nedover. 
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Vurderingskriterier 
Umotivert og ikke målbevisst atferd av hunden, feil når apporten tas opp, slipper apporten, 
leker eller tygger, bredbent stilling av hundeføreren, feil når hunden sitter foran og feil i 
grunnstillingene (f.eks. urolig atferd), hjelp fra hundeføreren fører til poengfratrekk. Hvis 
hunden streifer hinderet, skal det i trekkes inntil 1 poeng per hopp, for å lande på 
hinderet/kraftig anslag blir det et fratrekk på opptil 2 poeng pr. hopp. 
En delvurdering av øvelsen er bare mulig når det av de tre delene (hopp ut – apportering – hopp 
tilbake) vises minst ett hopp og deløvelsen apportering. 

 
Hopp frem eller hopp tilbake ikke utført, apport hentet på korrekt måte: 10 poeng 
Hopp frem og hopp tilbake perfekt, ikke hentet apport:  0 poeng 
Ingen hopp utført, perfekt apportering:  0 poeng 
Hvis hunden velter hoppet når den skal hente apporten, blir det et obligatorisk fratrekk på 5 poeng. 
Øvelsen blir gjentatt. Ved gjentakelsen vurderes apportering og tilbake hopp. 

 
 

Apportering over møne (Kun KBT 3) 
Hundeføreren og hunden inntar grunnstilling minst 4 meter foran møne. Fra grunnstilling kaster 
hundeføreren en apport (vekt 650 gram) over ett 160 cm høyt møne. Det er tillatt å bevege en fot 
under apportkastingen. Etter at beinet er trukket tilbake, skal det være en pause på ca. 3 
sekunder. Hunden skal sitte rolig og fritt ved siden av hundeføreren i grunnstilling. På 
kommandoen for å hoppe skal hunden utføre hoppet, og mens hoppet foretas, skal hundeføreren 
gi kommandoen for å apportere. Hunden skal løpe direkte til apporten, straks ta den opp og med 
et tilbakehopp bringe den direkte til hundeføreren. 
Hunden skal på motivert måte utføre hele øvelsen og vise kraftfulle hopp. Når hunden sitter 
foran og også ved apporteringen skal apporten holdes rolig i munnen til hundeføreren etter ca. 3 
sekunder tar apporten fra den med kommandoen for slipp. Når hunden sitter foran, kreves det 
at apporten presenteres på en god måte. Etter ytterligere ca. 3 sekunder skal hunden på 
kommando for grunnstilling innta grunnstilling. Apporten skal da holdes i høyre hånd mens 
armen til hundeføreren er strukket ut og nedover. 

 
Vurderingskriterier 
Umotivert og ikke målbevisst atferd av hunden, feil når apporten tas opp, slipper apporten, 
leker eller tygger, bredbent stilling av hundeføreren, feil når hunden sitter foran og feil i 
grunnstillingene (f.eks. urolig atferd), hjelp fra hundeføreren fører til poengfratrekk. 
For å få en delvurdering må hunden apportere og vise minst ett hopp. For et hopp som ikke 
vises, skal det i tillegg til annen feil atferd foretas et obligatorisk fratrekk på -5 poeng. 

 

 

Fremadsending med dekk (Ikke Rekrutt og KBT 1) 
1. del: Fra grunnstilling, utvikling, utførelse av fremad sending. 50 % av poengene 
2. del: Akseptere kommando for Dekk etter anvisning fra dommeren, til grunnstilling. 50 % av 

poengene. 
 
Hvis ikke hunden lar seg sende minst 50 % av den påkrevde avstanden på hundeførerens 
kommando, og heller ikke lar seg stanse med 3 kommandoer, blir ikke øvelsen vurdert. 
På den ene kommandoen for å sende hunden og samtidig vise med armen én gang, sender 
hundeføreren hunden avgårde og blir selv stående. Hunden skal fjerne seg på en målbevisst 
måte, i rett linje og i rask fart minst 30 skritt i den anviste retningen. På anvisning fra dommeren 
gir hundeføreren kommandoen for dekk, hvorpå hunden straks skal dekke. Hundeføreren kan 
holde armen i været og vise retningen til hunden har lagt seg. På anvisning fra dommeren går 
hundeføreren til hunden og stiller seg ved siden av den på høyre side. Etter ca. 3 sekunder, skal 
hunden på dommerens anvisning raskt og rett, sette seg opp i grunnstilling, på kommandoen for 
sitt. 

 
 
 
 
 
 
 



24  

Vurderingskriterier 
Feil i utviklingen, ikke gå fremover på besluttsom måte, treg utførelse av dekk, ligge urolig samt feil i 
grunnstillingen fører til ytterligere poengfratrekk. 
o Hunden lar seg stanse på 1. kommando, legger seg ikke. En ekstra kommando for ligg. - 1,5            

poeng      
o     Hunden lar seg stanse på 1. kommando, legger seg på 2. ekstrakommando. -2,5 poeng 
o Hunden lar seg stanse på 1. kommando, men legger seg ikke på 2. ekstrakommando. - 3,5 

poeng 
o Hunden lar seg først stanse på 1. ekstrakommando. Legger seg. -2,5 poeng 
o   Hunden lar seg først stanse på 2. ekstrakommando. Legger seg. -3,5 poeng 
o     Hunden lar seg ikke stanse på 2. ekstrakommando. 0 poeng. 

 
Hunden har straks på 1. kommando lagt seg og inntatt posisjonen, men reiser seg etter at 
dommeren har gitt anvisning til hundefører om å komme, lar seg stanse i en avstand på inntil 50 % 
fra hundeføreren via en kommando: Vurdering inntil -5 poeng. 

 
Flere feil vil føre til ytterligere poengfratrekk. 

 

Dekk med forstyrrelser og skudd (Ikke Rekrutt )  
Innen den andre hunden starter sin gruppe B legger hundefører sin hund på kommando for 
dekk på et sted anvist av dommer. Hunden legges rett fra grunnstilling og den skal ikke ha 
førerline eller andre gjenstander hos seg. På dommers anvisning går hundefører, uten å snu 
seg, minst 30 skritt vekk fra hunden og blir stående rolig med ryggen til. Hunden skal, uten 
påvirkning fra fører, ligge rolig mens den andre hunden utfører de andre øvelsene. På 
anvisning fra dommer går hundefører tilbake til hunden og stiller seg på dens høyre side. Etter 
ca. 3 sekunder, på dommers anvisning og hundeførers kommando, skal hunden sette seg raskt 
og i grunnstilling. I KBT-3 og Veteran skal hundefører stå i skjul slik at hunden ikke kan se 
hundefører. 

 
Vurderingskriterier 
Feil i grunnstilling, urolig opptreden av hunden, skjult hjelp, hunden ligger urolig eller 
setter/reiser seg for tidlig ved avhenting gis et passende trekk. Står eller sitter hunden uten å 
fjerne seg fra utgangspunktet gis en delbedømmelse. 
Hvis hunden forlater utgangspunktet med mer enn tre meter, gis en delbedømmelse på 50 % 
minus andre feil. 
 
Følgende regler gjelder: 
 

BKT 1:  Delvurdering mulig når den andre hunden, har fullført den andre øvelse 
BKT 2: 
BKT 3: 

Delvurdering mulig når den andre hunden, har fullført den tredje øvelsen.  
Delvurdering mulig når den andre hunden, har fullført den fjerde øvelsen. 

V 
 

VE
    Hvis hunden kommer hundeføreren i møte ved avhenting, trekkes det inntil 3 poeng. 
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 Rekrutt KBT-1 KBT-2 KBT-3 Veteran 

Sitt fra holdt, under marsj 
Sitter ikke 

- 5 poeng - 5 poeng - 2,5 poeng 

Dekkøvelsene 
Ligger ikke 

- 5 poeng - 5 poeng - 5 poeng 

Stå-øvelsene                                             

Står ikke 

  - 5 poeng 

Apportering på flat mark  

 

Hunden apporterer ikke 

Motiverer hunden ved at 
hundeføreren forlater grunnstillingen 
slik at hunden apporterer 

    0 poeng   

Mangelfullt 

0 poeng 

Mangelfullt 

0 poeng 

Mangelfullt 

Apportering over hinder  

Hopper en vei     

Hopper ikke         

Apporterer ikke 

    

-   5 poeng 

- 10 poeng 

- 15 poeng 

Apportering over møne  

 
Hopper ikke 
 

Bare ett hopp og apportering 

 

 -   
 
  .  
- 10 poeng 
 
- 5 poeng 
 
 

Ingen apportering  - 15 poeng 

Fremadsending med dekk.  
 Se beskrivelse 

av øvelsen 
Se beskrivelse 
av øvelsen 
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4.GRUPPE A – SPOR, RUNDERING og FELTSØK 
 
Generelle regler for alle gruppene. 

 
 

Generelle regler for disse prøvene 
Under rundering og feltsøk skal hunden være iført tjenestetegn. Under påvisning av funn i rundering 
kan hunden apportere bringkobbel eller ha halsmelding. Ved påvisning av funn skal kontrollør bli med 
HF ut til figurant/gjenstand. Hund som biter/klyper figurant diskvalifiseres fra øvelsen (0 poeng).  
 
Dersom en ekvipasje får ødelagt en øvelse, og arrangøren anser at det skjer av årsaker som verken 
hund eller fører kan klandres for, kan arrangøren la øvelsen utføres på nytt.  
Hund som har startet i høyere klasse (KBT SP 2 og SP 3, KBT RU 2 og RU 3) kan ikke senere starte i 
en lavere klasse. 
 
Premiering 
Arrangøren står fritt til å dele ut så mange premiegjenstander de ønsker, men det skal minst være 
1/3 premiering. Ved poenglikhet skal den med høyest poengsum i spesialøvelsen rangeres foran. 
Kun ekvipasjer som har oppnådd Tilstrekkelig (T) i alle deløvelser (spor eller rundering samt feltsøk og 
lydighet) skal premieres. 

 

Opprykksregler: 

Hund som har oppnådd predikatet Tilstrekkelig (T) i alle øvelsene (lydighet, spor, rundering og 

feltsøk) innen klassen kan umiddelbart rykke opp til neste klasse, men kan fortsette i klassen så 

lenge man ønsker. Det er ingen krav om å måtte rykke opp. 
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4.1.GENERELLE REGLER FOR KBT SPOR og SPOROPPSØK 

 
Sporgjenstander 
Sporgjenstandene skal kodemerkes. De skal ikke legges nærmere vinklene enn 30 skritt og heller 
ikke legges ut før etter 100 skritt fra oppsøksområdet. For at gjenstandene skal ha egenlukt fra 
sporlegger så må de holdes i naken hånd under utleggingen av sporet. Dette kan gjøres slik at 
sporleggeren griper første gjenstand i det han begynner å gå ut sporet og at han griper ny gjenstand 
umiddelbart etter at forrige er lagt ned. 
Sporgjenstandene skal ligge i sporet og skal ikke gjemmes, men heller ikke legges ut på en 
iøynefallende måte. Sluttapporten skal ikke ligge nærmere vei enn 20 skritt. Sporslutt merkes godt 
synlig ca. 10 skritt etter sluttapporten. 
Alle gjenstandene skal være ca. 2 cm tykke og vil variere fra 3 cm til 10 cm i lengde avhengig av 
klasse. Gjenstandene utleveres av arrangør og skal ikke skille seg ut ved farge eller form som kan 
bryte for mye med gjenstander som forefinnes på bakken (tørre natur pinner). Unntaket er 
sluttapporten som skal være en lys trebit ca.3x12 cm, lik som sporgjenstand brukt i IGP og SPH. 

 
Avstand mellom spor 
I Rekrutt og KBT 1 bør ikke sporene ligge nærmere hverandre enn ca. 25m. I KBT 2, KBT 3 og 
VETERAN bør ikke oppsøket og sporene ligge nærmere hverandre enn 50 m. 

 
Sporet 
Sporoppsøket og sporet er ikke bedømt. Det er kun antall gjenstander og tiden som bestemmer 
poengsummen. En kontrollør vil notere tiden ved start og slutt. Dommer eller konkurranseleder 
vil kontrollere gjenstandene. 

 
Skade på gjenstander 
Ved moderat tygging på gjenstanden, senkes poengene innen verdien på gjenstanden. Ved 
kraftig tygging på gjenstanden, eksempelvis at kodingen er umulig å lese, underkjennes 
gjenstanden. 

 
Omspor 
Hvis hunden blir forstyrret av personer eller dyr under sporsøket vil dette kun i svært spesielle tilfeller 
medføre omspor. Ved direkte arrangørfeil bør omspor vurderes. 

 
Forevisning 
Da sporøvelsen begrenses av en maksimaltid skal en funksjonær være i tilknytting til sporets slutt, 
men det må understrekes at denne ikke får være plassert på en slik måte at han forstyrrer hunden i 
dens arbeide. Føreren skal levere gjenstanden som er funnet til denne. Slutt tiden skal tas når 
ekvipasjen passerer sluttsløyfa.  

 
Bedømming 
Ekvipasjen må komme ut i sporets slutt eller i dets umiddelbare nærhet innen klassens tidsfrist for 
å få godkjent predikat Tilstrekkelig, T, eller høyere på øvelsen. 

 
 
 
 
 
 
 

    



28  

 

Sporoppsøk 

Sporet starter ut fra et område, en rute som er 30m x 30m. Ruta er merket midt på grunnlinja 
og sporet går ut fra en av de 3 andre sidene. Sporlegger har gått omkring i ruta og kastet ut 
de antall gjenstander som klassen tilsier. Alle gjenstandene skal ligge innenfor ruta. Så snart 
alle gjenstander er lagt ut vil sporlegger krysse den siden av ruta som er angitt av arrangøren 
og fortsette sporet til sporslutt. 

Tiden for sporgangen starter så snart hundefører har startet sitt søk. Hvordan man løser 
søket i ruta etter gjenstander eller hvordan man finner sporutgangen er valgfritt. Hundefører 
bestemmer selv hvor lang tid man vil bruke på søk etter gjenstander. Det er kun totaltiden på 
oppsøk og spor som teller, samt antall gjenstander funnet. 

En kontrollør vil anvise ruteområdet og notere tid for start. 

 

                                                        30m 

  
 
 
 
                                  30m        30m   
 
 
 
 
                                                       15m               15m 
 

                                      Midten på grunnlinje er godt markert. 
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4.2. GENERELLE REGLER FOR KBT RUNDERING 

 
Øvelsen skal gjennomføres i et kupert og vegetasjonsdekket terreng, i område som tydelig skal 
kunne avmerkes, og hvor størrelsen angis for angjeldende klasse. Områdets grense kan vises 
med oppmerking ved hjelp av merkebånd e.l. Gjennom området skal det gå en naturlig vei eller 
merket vei som føreren skal bevege seg på under øvelsen. Området skal være overtråkket.  
Innenfor området skal det være utplassert et antall figuranter og gjenstander som foreskrevet i 
de forskjellige klasser. Figurantene og gjenstandene skal være utplassert på samme sted for 
samtlige hunder i klassen og kan ligge inntil 50 m fra midtlinja. Hunden skal være klargjort med 
dekken og evt. bringkobbel. Det er tillat å benytte munnkurv etter ønske. Kontrolløren møter 
ekvipasjen ca. 10 meter fra start, og gir de generelle opplysninger som føreren trenger å vite. 
Fører velger selv om han vil gå frem for å se på starten, hunden skal da sitte eller ligge igjen på 
anvist sted. Hunden frikobles deretter og føres under kontroll frem til startpunktet. Utover 
kontrollør og hundefører skal ingen andre være til stede uten hundeførerens tillatelse. På 
førerens kommando eller dirigeringer skal hunden gjennomsøke området. Føreren bestemmer 
selv til hvilken side han vil begynne søket. Øvelsen er ikke bedømt og hundefører bestemmer 
selv hvordan han vil løse oppgaven, men må holde seg på midtlinja. Det er valgfritt hvordan 
fører ønsker å disponere hunden på midtlinja. Hunden skal, når den har funnet en av 
figurantene, dersom bring kobbel brukes, apportere bringkobbelet til føreren. Føreren lar hunden 
på kommando påvise figuranten. Hunden skal ikke vise noen form for aggresjon rettet mot 
figuranten. Figuranten skal stille og taust forbli i uforandret stilling til føreren er kommet til og har 
hunden under kontroll. Ved tilbakeføring til midtlinjen skal hunden føres fritt, men under kontroll. 
Hund og fører skal gå bak figuranten til midtlinjen. Hunden kan ikke sendes ut på nytt søk før 
funksjonæren er tilbake på stien. Hvis hunden ikke har funnet alle figurantene har føreren ikke 
anledning til å søke på tilbakeveien selv om han har tid til gode. Vanning av hund er tillatt.  
 
Anvisning  
Terrenget som velges til runderingsøvelsen bør legges til steder som muliggjør en prøve på 
hundens evne til å lokalisere figuranter under vanskelige forhold. Benyttes samme søksområde 
for flere klasser, begynner den høyeste klassen. Midtlinjen merkes for hver 100 meter. Kontrollør 
sier ifra når det gjenstår 1 min. av maksimaltiden. Området skal tråkkes over av personer og 
hunder før øvelsen starter. Det skal tråkkes over både på langs og på tvers. Området bør 
tråkkes over for hver 5. hund, men det er ikke nødvendig å benytte hund til dette. Kontrolløren 
skal på forhånd forvisse seg om at figurantene kjenner sin oppgave.  
.  
 
Bedømmelse  
Øvelsen er ikke bedømt, men tidtakingen starter idet føreren sender hunden ut på søk. Øvelsen 
er slutt når maksimaltiden er ute, eller når siste figurant /gjenstand er ført tilbake til midtlinjen 
eller når fører passerer sluttmerket.  
Hvis en hund påbegynner melding før tidsfristens utløp, har fører rett til å foreta påvisning og 
funnet er tellende.  
 
Feilmeldinger 
Feilmeldinger bedømmes ikke 
Aggressive hunder skal bortvises (se generelle bestemmelser). 
 



30 
 

 
 

4.3. GENERELLE REGLER FOR KBT FELTSØK 
 

Feltet skal være 12,5 x 50 meter i KBT 1 og 50 x 50 meter i KBT 2, KBT 3 og Veteran og 

ikke nødvendigvis i skogsområde. Feltet skal i forveien (minimum 1 døgn) merkes tydelig 

opp i hvert hjørne og være så oversiktlig at hunden bare unntaksvis er utenfor synshold. 

Området skal overtråkkes av hund og funksjonærer før øvelsen starter. En person går rundt 

feltet og lager rammen. 

Hunden skal være iført tjenestetegn i øvelsen. Hund uten tjenestetegn diskvalifiseres fra 

øvelsen (0 poeng). 

 
Feltgjenstander 

I KBT 1 skal det legges ut 3 gjenstander og i KBT 2 skal det legges ut 5 ukjente gjenstander 

(hanske, lommebok e.l.). Apportbukk, bringkobbel og gjenstander av metall må ikke nyttes, eller 

gjenstander som i størrelse og form avviker for mye fra de eksempler som er nevnt i reglene. 

I KBT 3 samt veteran vil det i tillegg bli lagt ut 3 mindre gjenstander, dog ikke mindre enn 3x5 

cm. Gjenstander av metall skal ikke benyttes. 

Gjenstandene får ikke legges nærmere hverandre enn ca. 10 meter. Dommeren anviser 

feltansvarlig hvor gjenstandene skal plasseres. Gjenstandene skal plasseres på samme sted 

for alle hundene i klassen. Dersom en gjenstand blir skadet (ved for eksempel kraftig tygging) 

skal denne byttes ut med en liknende gjenstand før neste hund. Gjenstander som ikke blir 

funnet av foregående hund skal løftes fra bakken og legges ut på nytt. 

 

Funn av gjenstand. 

Ved funn av gjenstand kan hunden apportere gjenstand inn til hundefører med korrekt 

avlevering, eller markere dem med sitt, stå eller dekk, Ved apportering har hundefører ikke lov 

til å bevege seg ut i feltet selv om hunden mister/slipper gjenstanden i feltet. Ved passiv 

markering skal hundefører straks bevege seg ut til hunden, plukke opp gjenstanden og 

returnere tilbake til søks linja før nytt søk kan starte, For at hunder med passiv markering skal 

kunne oppnå poeng for apportering må denne vises umiddelbart etter endt feltsøk på anvist 

plass med de gjenstandene som er funnet i feltet. Apporteringen vil foregå ved at hunden 

settes igjen, hundefører går 20 m og legger ned gjenstanden, returnerer til hunden og gir 

kommando for apportering, Hundefører skal alltid informere dommer om hunden apporterer 

eller har passiv markering (stå, sitt eller dekk markering) før feltsøket starter. Det skal være 

samme markeringsform gjennom hele feltsøket for at gjenstandene skal gi poeng. 

Hunder som ikke møter til start iført arbeidstegn, underkjennes øvelsen automatisk.  

 

Anvisning 

Hunden parkeres klargjort med tjenestetegn ca. 10 meter fra søksområdet, mens føreren blir 

anvist feltets yttergrenser. Deretter hentes hunden og føres fritt men under kontroll frem til 

startlinjen. 

Arrangøren avgjør fra hvilken side det skal søkes fra, og det skal være samme side for alle 

hunder i klassen. I laveste klasse skal det alltid søkes fra en av kortsidene (12,5 m). 
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4.4. POENGFORDELING OG BESKRIVELSE 

 

4.4.1. SPORKLASSER 

 
KBT - SPOR (SP REKRUTT) – LYDIGHET OG SPOR. 

 
Øvelse Poeng Krav opprykk  

Fri ved fot uten skudd 20   

Sitt fra holdt 20   

Dekk fra holdt med innkalling 20   

Totalt 60 Bestått FP  

    

  Spor, direkte påsett 140 Bestått FP  

  Poeng gjenstander (10 cm) 3 x 30p (90)   

  Slutt apport 1 x 50 p (50)   

 TOTALT  200 poeng   

 

 
  SPOR REKRUTT 

 
Ukjent sporlegger. 3 gjenstander pluss slutt apport, minst 2 vinkler, ca.   30 minutter 
gammelt og ca. 250 meter langt.  Tid til rådighet: 20 minutter 
Kommando: Søk spor eller liknende. 

 

Utførelse 

Etter anvisning fra arrangør går sporlegger ut sporet som starter fra en startgrop (sporlegger 
sparker litt i bakken ved sporstart) Sporstart er markert med merkebånd. Hunden skal være ute 
av syne når sporet legges.  
Sporlegger får ikke stanse lenger enn hva som er nødvendig for å legge ned gjenstandene. Etter 
å ha lagt ned siste gjenstanden går sporlegger mint 10 skritt og henger opp sluttsløyfe, ikke 
nærmere vei enn 10 m. 
 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når fører har 
passert sluttsløyfa eller tiden er ute. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 
 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall gjenstander, samt sluttapporten som avgjør poeng summen. En 
kontrollør vil være i tilknytning til sporets slutt (ute av syne) for å notere slutt tid og ta imot 
gjenstander. 
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KBT - SPOR (KBT SP 1) – LYDIGHET, SPOR OG FELTSØK. 

 
Øvelse Poeng Krav opprykk  

Fri ved fot m/skudd 15   

Sitt fra holdt 15   

Dekk fra holdt med innkalling 15   

Dekk med forstyrrelser (Skudd) 15   

Totalt 60 42 poeng  

    

  Feltsøk totalt 90 63 poeng  

  Gjenstander 3 x 25 poeng 75   

  Apportering 3 x 5 poeng 15   

    

  Spor (direkte påsett) 180 126 poeng  

  Poeng gjenstander (10 cm) 5 x 30 p (150)   

  Slutt apport 1 x 30 p (40)   

  TOTALT 330 poeng   

 
 

  FELTSØK KLASSE 1 
 

   3 gjenstander.  
      Tid til rådighet: 3 minutter 

Kommando: Søk felt eller liknende. 
 
  

Utførelse 

Et oversiktlig område på ca. 12,5m x 50m er på forhånd godt merket i hvert hjørne. Merkingen 
utføres minst et døgn i forkant.  
Før øvelsen starter tråkkes området over av flere personer og minst en hund. En person går fra 
hjørne til hjørne og lager en ramme rundt feltsøksområdet.  
Dommer/kontrollør godkjenner gjenstandene utvalgt av arrangør og bestemmer også hvor de skal 
legges ut. Samme plass for alle hunder i samme klasse. Det skal minimum være 10m mellom hver 
gjenstand.  
Området skal tråkkes over mellom hver 5. hund. Se også «Generelle regler for KBT feltsøk»  
 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på dommers/kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og 
er slutt når tiden er ute eller alle gjenstander er funnet. Hund som har påbegynt 
apportering av en gjenstand innenfor maksimaltidens utløp, får fullføre og avlevere 
gjenstanden, først da er øvelsen slutt i dette tilfelle. Søketid er 3 min. 
Dommer/kontrollør sier ifra når det gjenstår 1 min. Hunder med apportering skal søke 
opp og apportere gjenstandene, og avlevere disse som i appelløvelsen apportering. 
Hunder som ikke har apportering som markeringsform skal vise apporteringen på 
utsiden av feltet etter at søket er over (se generelle bestemmelser for KBT Feltsøk). 
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Bedømmelse 
Det er kun apportering av gjenstandene som er bedømt, enten i søksøvelsen eller etter 
for de som ikke har apportering i feltet. Hvert funn av gjenstand innenfor tidsrammen 
gir poeng. Apportering av gjenstand bedømmes på lik linje som ordinær apportering på 
bane. 
Tygging på gjenstand innebærer trekk, men dog ikke mer enn et poeng. Hund som 
bytter gjenstand eller kommer inn med flere gjenstander samtidig, skal trekkes, men 
dog ikke mer enn et poeng.  
Se også «Generelle regler for KBT feltsøk» 
 
 

   SPOR KLASSE 1 
 

Ukjent sporlegger. Direkte påsett. 5 gjenstander pluss sluttapport, flere vinkler, ca. 60 
minutter gammelt og ca. 500 meter langt.   
 
Tid til rådighet: 30 minutter 
Kommando: Søk spor eller liknende. 

 

Utførelse 

Etter anvisning fra arrangør går sporlegger ut sporet som starter fra en startgrop (sporlegger 
sparker litt i bakken ved sporstart) Sporstart er markert med merkebånd. Hunden skal være ute 
av syne når sporet legges.  
Sporlegger får ikke stanse lenger enn hva som er nødvendig for å legge ned gjenstandene. Etter 
å ha lagt ned siste gjenstanden går sporlegger mint 10 skritt og henger opp sluttsløyfe, ikke 
nærmere vei enn 10 m. (se også generelle regler for KBT Spor og sporoppsøk). 
 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når fører har 
passert sluttsløyfa eller tiden er ute. (se også generelle regler for KBT Spor og sporoppsøk). 
 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall gjenstander, samt slutt apporten som avgjør poengsummen. En 
kontrollør vil være i tilknytning til sporets slutt (ute av syne) for å notere slutt tid og ta imot 
gjenstander. (se også generelle regler for KBT Spor og sporoppsøk). 
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KBT - SPOR (KBT SP 2) – LYDIGHET, SPOR OG FELTSØK. 
 
   

Øvelse Poeng Krav opprykk  

Fri ved fot m/skudd 10   

Sitt under marsj 10   

Dekk under marsj med innkalling 10   

Dekk med forstyrrelser (Skudd) 10   

Apportering på flatmark 20   

Fremmadsending 10   

Totalt Gruppe B 70 poeng 49 poeng  

    

  Feltsøk totalt 125 poeng 87 poeng  

  Gjenstander 5 x 20 poeng 100   

  Apportering 5 x 5 poeng 25   

    

  Spor  205 poeng 154 poeng  

  Poeng gjenstander (10 cm) 3 x 15 p (45)   

  Poeng gjenstander (3 cm) 5 x 25 p (125)   

  Slutt apport 1 x 35 p   

  TOTALT 400 poeng   

 
 

  FELTSØK KLASSE 2 
 

   5 gjenstander.  
      Tid til rådighet: 6 minutter 

Kommando: Søk felt eller liknende. 
 

Utførelse 

Et oversiktlig område på ca. 50m x 50m er på forhånd godt merket i hvert hjørne. Merkingen 
utføres minst et døgn i forkant.  
Før øvelsen starter tråkkes området over av flere personer og minst en hund. En person går fra 
hjørne til hjørne og lager en ramme rundt feltsøksområdet.  
Dommer/kontrollør godkjenner gjenstandene utvalgt av arrangør og bestemmer også hvor de skal 
legges ut. Samme plass for alle hunder i samme klasse. Det skal minimum være 10m mellom hver 
gjenstand.  
Området skal tråkkes over mellom hver 5. hund. Se også Generelle regler for KBT feltsøk. 

 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på dommers/kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og 
er slutt når tiden er ute eller alle gjenstander er funnet. Hund som har påbegynt 
apportering av en gjenstand innenfor maksimaltidens utløp, får fullføre og avlevere 
gjenstanden, først da er øvelsen slutt i dette tilfelle.  
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Dommer/kontrollør sier ifra når det gjenstår 1 min. Hunder med apportering skal søke 
opp og apportere gjenstandene, og avlevere disse som i appelløvelsen apportering. 
Hunder som ikke har apportering som markeringsform skal vise apporteringen på 
utsiden av feltet etter at søket er over (se generelle regler for KBT Feltsøk). 
 
Bedømmelse 
Det er kun apportering av gjenstandene som er bedømt, enten i søksøvelsen eller etter 
for de som ikke har apportering i feltet. Hvert funn av gjenstand innenfor tidsrammen 
gir poeng.  
Apportering av gjenstand bedømmes på lik linje som appelløvelsen «apportering». 
Tygging på gjenstand innebærer trekk, men dog ikke mer enn et poeng. Hund som 
bytter gjenstand eller kommer inn med flere gjenstander samtidig, skal trekkes, men 
dog ikke mer enn et poeng.  
Se også «Generelle regler for KBT feltsøk» 

 
 
 

  SPOR KLASSE 2  
 

Ukjent sporlegger. 3 gjenstander i oppsøksrute, 5 gjenstander pluss slutt apport i     
sporet, flere vinkler, 2-3 timer gammelt og ca. 800 meter langt.   
Tid til rådighet: 45 minutter 
Kommando: Søk spor eller liknende. 

 

 

Utførelse 

Etter anvisning fra arrangør går sporlegger inn fra midten av grunnlinja på oppsøksruta 
(30mx30m) og fortsetter flere runder (vaser rundt) inne i ruta. På marsjen kaster sporlegger ut 3 
gjenstander. Alle gjenstandene skal ligge innenfor ruta. Etter å ha lagt ut alle gjenstandene 
krysser spolegger den siden som er angitt av arrangør og fortsetter sporet til sporslutt hvor 
sluttapporten legges. 5 gjenstander legges ut underveis i sporet. Hunden skal være ute av syne 
når oppsøket og sporet legges.  
Sporlegger får ikke stanse lenger enn hva som er nødvendig for å legge ned gjenstandene. Etter 
å ha lagt ned siste gjenstanden går sporlegger mint 10 skritt og henger opp sluttsløyfe, ikke 

nærmere vei enn 10 m. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 
 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når fører har 
passert sluttsløyfa eller tiden er ute. Hundefører velger selv hvor lang tid som brukes i 
oppsøksruta. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 
 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall gjenstander, samt slutt apporten som avgjør poengsummen. En 
kontrollør vil være i tilknytning til sporets slutt (ute av syne) for å notere slutt tid og ta imot 
gjenstander. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 
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KBT - SPOR (KBT SP 3) – LYDIGHET, SPOR OG FELTSØK. 

 
Øvelse Poeng Krav Tilstrekkelig (T)  

Fri ved fot m/skudd 10   

Stå under springmarsj m/innkalling 10   

Dekk u / spring marsj med innkalling 10   

Dekk med forstyrrelser (Skudd) 10   

Apportering over hinder (80cm) 20   

Apportering over møne (160 cm) 20   

Fremmadsending 10   

Totalt Gruppe B 90 poeng 63 poeng  

    

  Feltsøk totalt 120 poeng 84 poeng  

  Gjenstander 8 x 10 poeng 80   

  Apportering 8 x 5 poeng 40   

    

  Spor  250 poeng 182 poeng  

  Poeng gjenstander (4 x 10 cm) 4 x 15 p (60)   

  Poeng gjenstander (8 x 3 cm) 8 x 20 p (160)   

  Slutt apport 1 x 30 p (30)   

  TOTALT  460 poeng   

 

 
  FELTSØK KLASSE 3 

 
8 gjenstander.  

      Tid til rådighet: 8 minutter 
Kommando: Søk felt eller liknende. 

 

Utførelse 

Et oversiktlig område på ca. 50m x 50m er på forhånd godt merket i hvert hjørne (minst et døgn i 
forkant).  
Før øvelsen starter tråkkes området over av flere personer og minst en hund. En person går fra 
hjørne til hjørne og lager en ramme rundt feltsøksområdet.  
Dommer/kontrollør godkjenner gjenstandene utvalgt av arrangør og bestemmer også hvor de skal 
legges ut. Samme plass for alle hunder i samme klasse. Det skal minimum være 10m mellom hver 
gjenstand.  
Området skal tråkkes over mellom hver 5. hund. Se også «Generelle regler for KBT feltsøk»  
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Anvisning 
Øvelsen starter når fører på dommers/kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er 
slutt når tiden er ute eller alle gjenstander er funnet. Hund som har påbegynt apportering 
av en gjenstand innenfor maksimaltidens utløp, får fullføre og avlevere gjenstanden, 
først da er øvelsen slutt i dette tilfelle.  
Dommer/kontrollør sier ifra når det gjenstår 1 min. Hunder med apportering skal søke 
opp og apportere gjenstandene, og avlevere disse som i appelløvelsen «apportering». 
Hunder som ikke har apportering som markeringsform skal vise apporteringen på 
utsiden av feltet etter at søket er over (se generelle regler for KBT Feltsøk). 

 
Bedømmelse 
Det er kun apportering av gjenstandene som er bedømt, enten i søksøvelsen eller etter 
for de som ikke har apportering i feltet. Hvert funn av gjenstand innenfor tidsrammen gir 
poeng.  
Apportering av gjenstand bedømmes på lik linje som appelløvelsen «apportering». 
Tygging på gjenstand innebærer trekk, men dog ikke mer enn et poeng. Hund som 
bytter gjenstand eller kommer inn med flere gjenstander samtidig, skal trekkes, men dog 
ikke mer enn et poeng.  
Se også «Generelle regler for KBT feltsøk» 
 
 

SPOR KLASSE 3 
 

Ukjent sporlegger. 2-4 gjenstander (10cm) i oppsøksrute, 8-10 gjenstander pluss slutt 
apport i sporet, flere vinkler hvor minimum en skal være spiss, 3-4 timer gammelt og ca. 
1200 meter langt.   
Tid til rådighet: 60 minutter 
Kommando: Søk spor eller liknende. 
 

 

Utførelse 

Etter anvisning fra arrangør går sporlegger inn fra midten av grunnlinja på oppsøksruta 
(30mx30m) og fortsetter flere runder (vaser rundt) inne i ruta. På marsjen kaster sporlegger ut 2-4 
gjenstander (bestemt av arrangør og likt for alle hunder i klassen). Alle gjenstandene skal ligge 
innenfor ruta. Etter å ha lagt ut alle gjenstandene krysser spolegger den siden som er angitt av 
arrangør og fortsetter sporet til sporslutt hvor sluttapporten legges. 8-10 gjenstander legges ut 
underveis i sporet. Hunden skal være ute av syne når oppsøket og sporet legges.  
Sporlegger får ikke stanse lenger enn hva som er nødvendig for å legge ned gjenstandene. Etter å 
ha lagt ned siste gjenstanden går sporlegger mint 10 skritt og henger opp sluttsløyfe, ikke nærmere 

vei enn 10 m. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 
 

Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når fører har 
passert sluttsløyfa eller tiden er ute. Hundefører velger selv hvor lang tid som brukes i 
oppsøksruta. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 

 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall gjenstander, samt slutt apporten som avgjør poengsummen. En 
kontrollør vil være i tilknytning til sporets slutt (ute av syne) for å notere slutt tid og ta imot 
gjenstander. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 
 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
KBT - SPOR (KBT VETERAN) – LYDIGHET, SPOR OG FELTSØK. 
 

Øvelse Poeng Krav Tilstrekkelig (T)  

Fri ved fot m/skudd 10   

Sitt under marsj 10   

Stå under springmarsj m/innkalling 10   

Dekk u / spring marsj med innkalling 10   

Dekk med forstyrrelser (Skudd) 10   

Apportering på flatmark 20   

Fremmadsending 10   

Totalt Gruppe B 80 poeng 56 poeng  

    

  Feltsøk totalt 120 poeng 84 poeng  

  Gjenstander 8 x 10 poeng 80   

  Apportering 8 x 5 poeng 40   

    

  Spor  250 poeng 175 poeng  

  Poeng gjenstander (4 x 10 cm) 4 x 15 p (60)   

  Poeng gjenstander (8 x 3 cm) 
8 x 20 p 

(160) 
  

  Slutt apport 1 x 30 p (40)   

  TOTALT  450 poeng   

 
 
 

FELTSØK VETERAN 
 

8 gjenstander.  
    Tid til rådighet: 8 minutter 

Kommando: Søk felt eller liknende. 
 

Utførelse 

Et oversiktlig område på ca. 50m x 50m er på forhånd godt merket i hvert hjørne (minst et døgn i 
forkant).  
Før øvelsen starter tråkkes området over av flere personer og minst en hund. En person går fra 
hjørne til hjørne og lager en ramme rundt feltsøksområdet.  
Dommer/kontrollør godkjenner gjenstandene utvalgt av arrangør og bestemmer også hvor de skal 
legges ut. Samme plass for alle hunder i samme klasse. Det skal minimum være 10m mellom hver 
gjenstand.  
Området skal tråkkes over mellom hver 5. hund. Se også «Generelle regler for KBT feltsøk»  
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Anvisning 
Øvelsen starter når fører på dommers/kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er 
slutt når tiden er ute eller alle gjenstander er funnet. Hund som har påbegynt apportering 
av en gjenstand innenfor maksimaltidens utløp, får fullføre og avlevere gjenstanden, 
først da er øvelsen slutt i dette tilfelle.  
Dommer/kontrollør sier ifra når det gjenstår 1 min. Hunder med apportering skal søke 
opp og apportere gjenstandene, og avlevere disse som i appelløvelsen «apportering». 
Hunder som ikke har apportering som markeringsform skal vise apporteringen på 
utsiden av feltet etter at søket er over (se generelle regler for KBT Feltsøk). 

 
Bedømmelse 
Det er kun apportering av gjenstandene som er bedømt, enten i søksøvelsen eller etter 
for de som ikke har apportering i feltet. Hvert funn av gjenstand innenfor tidsrammen gir 
poeng.  
Apportering av gjenstand bedømmes på lik linje som appelløvelsen «apportering». 
Tygging på gjenstand innebærer trekk, men dog ikke mer enn et poeng. Hund som 
bytter gjenstand eller kommer inn med flere gjenstander samtidig, skal trekkes, men dog 
ikke mer enn et poeng.  
Se også «Generelle regler for KBT feltsøk» 

 
 
 

SPOR VETERAN 
 
Ukjent sporlegger. 2-4 gjenstander (10cm) i oppsøksrute, 8-10 gjenstander pluss slutt 
apport i sporet, flere vinkler hvor minimum en skal være spiss, 3-4 timer gammelt og ca. 
1200 meter langt.   
Tid til rådighet: 75 minutter 
Kommando: Søk spor eller liknende. 

 

 

Utførelse 

Etter anvisning fra arrangør går sporlegger inn fra midten av grunnlinja på oppsøksruta 
(30mx30m) og fortsetter flere runder (vaser rundt) inne i ruta. På marsjen kaster sporlegger ut 2-4 
gjenstander (bestemt av arrangør og likt for alle hunder i klassen). Alle gjenstandene skal ligge 
innenfor ruta. Etter å ha lagt ut alle gjenstandene krysser spolegger den siden som er angitt av 
arrangør og fortsetter sporet til sporslutt hvor sluttapporten legges. 8-10 gjenstander legges ut 
underveis i sporet. Hunden skal være ute av syne når oppsøket og sporet legges.  
Sporlegger får ikke stanse lenger enn hva som er nødvendig for å legge ned gjenstandene. Etter å 
ha lagt ned siste gjenstanden går sporlegger mint 10 skritt og henger opp sluttsløyfe, ikke nærmere 

vei enn 10 m. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 
 

Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når fører har 
passert sluttsløyfa eller tiden er ute. Hundefører velger selv hvor lang tid som brukes i 
oppsøksruta. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 

 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall gjenstander, samt slutt apporten som avgjør poeng summen. En 
kontrollør vil være i tilknytning til sporets slutt (ute av syne) for å notere slutt tid og ta imot 
gjenstander. (se også generelle regler for Spor og sporoppsøk). 
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4.4.2. RUNDERINGSKLASSER 

 

KBT – RUNDERING (RU REKRUTT) – LYDIGHET OG RUNDERING. 

 
Øvelse Poeng   

Fri ved fot uten skudd 20   

Sitt fra holdt 20   

Dekk fra holdt med innkalling 20   

Totalt 60 Krav opprykk Bestått FP 

    

  Rundering 2 figuranter.  140 Krav opprykk Bestått FP 

  Poeng figuranter 2 x 70p (90)   

 TOTALT  200 poeng   

 
 
RUNDERING REKRUTTKLASSE 
 
100 m.  2 figuranter.                                                                               
Tid til rådighet: 10 minutter 
 Kommando: Runder / søk eller liknende. 
 

Utførelse 

Figurantene utplasseres av arrangør og skal være på samme plass for alle deltagerne. Begge 
figurantene skal ligge eller sitte helt åpent. 

 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når alle 
figuranter / gjenstander er funnet eller fører har passert sluttsløyfa eller tiden er ute. (se også 
generelle regler for Rundering). 

 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall figuranter /gjenstander som avgjør poeng summen. En kontrollør vil 
følge ekvipasjen gjennom hele øvelsen. 
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KBT - RUNDRING (KBT RU 1) – LYDIGHET, RUNDERING OG FELTSØK. 

 
Øvelse Poeng Krav opprykk  

Fri ved fot m/skudd 15   

Sitt fra holdt 15   

Dekk fra holdt med innkalling 15   

Dekk med forstyrrelser (Skudd) 15   

Totalt 60 42 poeng  

    

  Feltsøk totalt 90 63 poeng  

  Gjenstander 3 x 25 poeng 75   

  Apportering 3 x 5 poeng 15   

    

  Rundering 180 126 poeng  

  Poeng figuranter 3 x 60 p   

  TOTALT 330 poeng   

 
 

  FELTSØK KLASSE 1 
 

   3 gjenstander.  
      Tid til rådighet: 3 minutter 

Kommando: Søk felt eller liknende. 
 

Utførelse 

Et oversiktlig område på ca. 12,5m x 50m er på forhånd godt merket i hvert hjørne. Merkingen 
utføres minst et døgn i forkant.  
 
Før øvelsen starter tråkkes området over av flere personer og minst en hund. En person går fra 
hjørne til hjørne og lager en ramme rundt feltsøksområdet.  
Dommer/kontrollør godkjenner gjenstandene utvalgt av arrangør og bestemmer også hvor de skal 
legges ut. Samme plass for alle hunder i samme klasse. Det skal minimum være 10m mellom hver 
gjenstand.  
Området skal tråkkes over mellom hver 5. hund. Se også «Generelle regler for KBT feltsøk»  
 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på dommers/kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og 
er slutt når tiden er ute eller alle gjenstander er funnet. Hund som har påbegynt 
apportering av en gjenstand innenfor maksimaltidens utløp, får fullføre og avlevere 
gjenstanden, først da er øvelsen slutt i dette tilfelle. Søketid er 3 min. 
Dommer/kontrollør sier ifra når det gjenstår 1 min. Hunder med apportering skal søke 
opp og apportere gjenstandene, og avlevere disse som i appelløvelsen apportering. 
Hunder som ikke har apportering som markeringsform skal vise apporteringen på 
utsiden av feltet etter at søket er over (se generelle bestemmelser for KBT Feltsøk). 
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Bedømmelse 
Det er kun apportering av gjenstandene som er bedømt, enten i søksøvelsen eller etter 
for de som ikke har apportering i feltet. Hvert funn av gjenstand innenfor tidsrammen gir 
poeng.  
Apportering av gjenstand bedømmes på lik linje som ordinær apportering på bane. 
Tygging på gjenstand innebærer trekk, men dog ikke mer enn et poeng. Hund som 
bytter gjenstand eller kommer inn med flere gjenstander samtidig, skal trekkes, men dog 
ikke mer enn et poeng.  
Se også «Generelle regler for KBT feltsøk» 

 
 
 

RUNDERING KLASSE 1 
 
300 m.  3 figuranter                                                                                
Tid til rådighet: 20 minutter 
Kommando: Runder / søk eller liknende. 
 

Utførelse 

Figurantene utplasseres av arrangør og skal være på samme plass for alle deltagerne. En figurant 
skal være delvis skjult. 

 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når alle 
figuranter / gjenstander er funnet eller fører har passert sluttsløyfa eller tiden er ute. (se også 
generelle regler for Rundering). 

 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall figuranter/gjenstander som avgjør poeng summen. En kontrollør vil 
følge ekvipasjen gjennom hele øvelsen. 
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KBT - RUNDERING (KBT RU 2) – LYDIGHET, RUNDERING OG FELTSØK. 
 
   

Øvelse Poeng Krav opprykk  

Fri ved fot m/skudd 10   

Sitt under marsj 10   

Dekk under marsj med innkalling 10   

Dekk med forstyrrelser (Skudd) 10   

Apportering på flatmark 20   

Fremmadsending 10   

Totalt Gruppe B 70 poeng 49 poeng  

    

  Feltsøk totalt 125 poeng 87 poeng  

  Gjenstander 5 x 20 poeng 100   

  Apportering 5 x 5 poeng 25   

    

  Rundering 205 poeng 130 poeng  

  Poeng gjenstand 1 x 75 p   

  Poeng figuranter 2 x 65 p (130)   

  TOTALT 400 poeng   

 
 
 

FELTSØK KLASSE 2 
 
5 gjenstander.  

   Tid til rådighet: 6 minutter 
Kommando: Søk felt eller liknende. 
 

Utførelse 

Et oversiktlig område på ca. 50m x 50m er på forhånd godt merket i hvert hjørne. Merkingen utføres 
minst et døgn i forkant.  
Før øvelsen starter tråkkes området over av flere personer og minst en hund. En person går fra 
hjørne til hjørne og lager en ramme rundt feltsøksområdet.  
Dommer/kontrollør godkjenner gjenstandene utvalgt av arrangør og bestemmer også hvor de skal 
legges ut. Samme plass for alle hunder i samme klasse. Det skal minimum være 10m mellom hver 
gjenstand.  
Området skal tråkkes over mellom hver 5. hund. Se også «Generelle regler for KBT feltsøk»  

 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på dommers/kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er 
slutt når tiden er ute eller alle gjenstander er funnet. Hund som har påbegynt apportering 
av en gjenstand innenfor maksimaltidens utløp, får fullføre og avlevere gjenstanden, 
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først da er øvelsen slutt i dette tilfelle.  
Dommer/kontrollør sier ifra når det gjenstår 1 min. Hunder med apportering skal søke 
opp og apportere gjenstandene, og avlevere disse som i appelløvelsen apportering. 
Hunder som ikke har apportering som markeringsform skal vise apporteringen på 
utsiden av feltet etter at søket er over (se generelle regler for KBT Feltsøk). 

 
Bedømmelse 
Det er kun apportering av gjenstandene som er bedømt, enten i søksøvelsen eller etter 
for de som ikke har apportering i feltet. Hvert funn av gjenstand innenfor tidsrammen gir 
poeng.  
Apportering av gjenstand bedømmes på lik linje som appelløvelsen «apportering». 
Tygging på gjenstand innebærer trekk, men dog ikke mer enn et poeng. Hund som 
bytter gjenstand eller kommer inn med flere gjenstander samtidig, skal trekkes, men dog 
ikke mer enn et poeng.  
Se også «Generelle regler for KBT feltsøk» 
 
 
 

RUNDERING KLASSE 2 
 

500 m.  2 figuranter, 1 stor gjenstand                                                                              
Tid til rådighet: 30 minutter 
Kommando: Runder / søk eller liknende. 
 

Utførelse 

Figurantene/gjenstand (kjeledress, jakke, ryggsekk eller lign.) utplasseres av arrangør og skal 
være på samme plass for alle deltagerne. Figurantene skal være delvis skjult. 

 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når alle 
figuranter / gjenstander er funnet eller fører har passert sluttsløyfa eller tiden er ute. (se også 
generelle regler for Rundering). 

 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall figuranter/gjenstander som avgjør poeng summen. En kontrollør vil 
følge ekvipasjen gjennom hele øvelsen. 
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KBT - RUNDERING (KBT RU 3) – LYDIGHET, RUNDERING OG FELTSØK. 

 
Øvelse Poeng  Krav Tilstrekkelig (T)  

Fri ved fot m/skudd 10   

Stå under springmarsj m/innkalling 10   

Dekk m/spring marsj med innkalling 10   

Dekk med forstyrrelser (Skudd) 10   

Apportering over hinder (80cm) 20   

Apportering over møne (160 cm) 20   

Fremmadsending 10   

Totalt Gruppe B 90 poeng 63 poeng  

    

  Feltsøk totalt 120 poeng 84 poeng  

  Gjenstander 8 x 10 poeng 80   

  Apportering 8 x 5 poeng 40   

    

  Rundering  240 poeng 175 poeng  

  Poeng gjenstander 2 x 75 p (150)   

  Poeng figuranter 2 x 45 p (90)   

  TOTALT  450 poeng   

 

 
FELTSØK KLASSE 3  

 
8 gjenstander.  

   Tid til rådighet: 8 minutter 
Kommando: Søk felt eller liknende. 
 

Utførelse 

Et oversiktlig område på ca. 50m x 50m er på forhånd godt merket i hvert hjørne. Merkingen utføres 
minst et døgn i forkant.  
Før øvelsen starter tråkkes området over av flere personer og minst en hund. En person går fra 
hjørne til hjørne og lager en ramme rundt feltsøksområdet.  
Dommer/kontrollør godkjenner gjenstandene utvalgt av arrangør og bestemmer også hvor de skal 
legges ut. Samme plass for alle hunder i samme klasse. Det skal minimum være 10m mellom hver 
gjenstand.  
Området skal tråkkes over mellom hver 5. hund. Se også «Generelle regler for KBT feltsøk»  
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Anvisning 
Øvelsen starter når fører på dommers/kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er 
slutt når tiden er ute eller alle gjenstander er funnet. Hund som har påbegynt apportering 
av en gjenstand innenfor maksimaltidens utløp, får fullføre og avlevere gjenstanden, 
først da er øvelsen slutt i dette tilfelle.  
Dommer/kontrollør sier ifra når det gjenstår 1 min. Hunder med apportering skal søke 
opp og apportere gjenstandene, og avlevere disse som i appelløvelsen «apportering». 
Hunder som ikke har apportering som markeringsform skal vise apporteringen på 
utsiden av feltet etter at søket er over (se generelle regler for KBT Feltsøk). 

 
Bedømmelse 
Det er kun apportering av gjenstandene som er bedømt, enten i søksøvelsen eller etter 
for de som ikke har apportering i feltet. Hvert funn av gjenstand innenfor tidsrammen gir 
poeng.  
Apportering av gjenstand bedømmes på lik linje som appelløvelsen «apportering». 
Tygging på gjenstand innebærer trekk, men dog ikke mer enn et poeng. Hund som 
bytter gjenstand eller kommer inn med flere gjenstander samtidig, skal trekkes, men dog 
ikke mer enn et poeng.  
Se også «Generelle regler for KBT feltsøk» 
 
 

RUNDERING KLASSE 3 
 

800 m.  2 figuranter (en i bevegelse), 2 store gjenstander                                                                             
Tid til rådighet: 45 minutter 
Kommando: Runder / søk eller liknende. 
 

Utførelse 

Figurantene/gjenstand (kjeledress, jakke, ryggsekk eller lignende) utplasseres av arrangør og skal 
være på samme plass for alle deltagerne. Figurantene skal være delvis skjult. Bevegelig figurant 
går en fast rute (en trekant på 5x5x5m). 

 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når alle 
figuranter/gjenstander er funnet eller fører har passert sluttsløyfa eller tiden er ute. (Se også 
generelle regler for Rundering). 

 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall figuranter/gjenstander som avgjør poeng summen. En kontrollør vil 
følge ekvipasjen gjennom hele øvelsen. 
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KBT - RUNDERING (KBT RU VETERAN) – LYDIGHET, RUNDERING OG FELTSØK. 
 

Øvelse Poeng 
Krav Tilstrekkelig 

(T) 
 

Fri ved fot m/skudd 10   

Sitt under marsj 10   

Stå under springmarsj m/innkalling 10   

Dekk u / spring marsj med innkalling 10   

Dekk med forstyrrelser (Skudd) 10   

Apportering på flatmark 20   

Fremmadsending 10   

Totalt Gruppe B 80 poeng 56 poeng  

    

  Feltsøk totalt 120 poeng 84 poeng  

  Gjenstander 8 x 10 poeng 80   

  Apportering 8 x 5 poeng 40   

    

  Rundering  250 poeng 175 poeng  

  Poeng gjenstander 2 x 80 p (160)   

  Poeng figuranter 2 x 45 p (90)   

  TOTALT  450 poeng   

 
 

 
FELTSØK VETERAN KLASSE  

 
8 gjenstander.  

   Tid til rådighet: 8 minutter 
Kommando: Søk felt eller liknende. 
 

Utførelse 

Et oversiktlig område på ca. 50m x 50m er på forhånd godt merket i hvert hjørne. Merkingen utføres 
minst et døgn i forkant.  

 
Før øvelsen starter tråkkes området over av flere personer og minst en hund. En person går fra 
hjørne til hjørne og lager en ramme rundt feltsøksområdet.  
Dommer/kontrollør godkjenner gjenstandene utvalgt av arrangør og bestemmer også hvor de skal 
legges ut. Samme plass for alle hunder i samme klasse. Det skal minimum være 10m mellom hver 
gjenstand.  
Området skal tråkkes over mellom hver 5. hund. Se også «Generelle regler for KBT feltsøk»  
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Anvisning 
Øvelsen starter når fører på dommers/kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er 
slutt når tiden er ute eller alle gjenstander er funnet. Hund som har påbegynt apportering 
av en gjenstand innenfor maksimaltidens utløp, får fullføre og avlevere gjenstanden, 
først da er øvelsen slutt i dette tilfelle.  
Dommer/kontrollør sier ifra når det gjenstår 1 min. Hunder med apportering skal søke 
opp og apportere gjenstandene, og avlevere disse som i appelløvelsen «apportering». 
Hunder som ikke har apportering som markeringsform skal vise apporteringen på 
utsiden av feltet etter at søket er over (se generelle regler for KBT Feltsøk). 

 
Bedømmelse 
Det er kun apportering av gjenstandene som er bedømt, enten i søksøvelsen eller etter 
for de som ikke har apportering i feltet. Hvert funn av gjenstand innenfor tidsrammen gir 
poeng.  
Apportering av gjenstand bedømmes på lik linje som appelløvelsen «apportering». 
Tygging på gjenstand innebærer trekk, men dog ikke mer enn et poeng. Hund som 
bytter gjenstand eller kommer inn med flere gjenstander samtidig, skal trekkes, men dog 
ikke mer enn et poeng.  
Se også «Generelle regler for KBT feltsøk» 
 
 
 

RUNDERING VETERAN KLASSE 
 

600 m.  2 figuranter (en i bevegelse), 2 store gjenstander                                                                             
Tid til rådighet: 45 minutter 
Kommando: Runder / søk eller liknende. 

 

Utførelse 

Figurantene/gjenstand (kjeledress, jakke, ryggsekk eller lign.) utplasseres av arrangør og skal 
være på samme plass for alle deltagerne. Figurantene skal være delvis skjult. Bevegelig figurant 
går en fast rute (en trekant på 5x5x5m). 

 
Anvisning 
Øvelsen starter når fører på kontrollørens anvisning setter hunden i søk, og er slutt når alle 
figuranter/gjenstander er funnet eller fører har passert sluttsløyfa eller tiden er ute. (se også 
generelle regler for Rundering). 

 
Bedømmelse 
Det er kun brukt tid og antall figuranter/gjenstander som avgjør poeng summen. En kontrollør vil 
følge ekvipasjen gjennom hele øvelsen. 
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SPORFORMER 

 

Rett vinkel 90 grader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjenstander skal legges i fotavtrykket 

 

 

 

 

 

 
 

Spiss vinkel ca. 45 grader 
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OPPSETT OG UTSTYR TIL KBT 

 

Hopp           150 cm 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Mønet består av to klatrevegger som er koblet 
sammen i den øvre delen. De er 150 cm brede og 
191 cm høye. På bakken står disse to veggene så 
langt fra hverandre at den loddrette høyden blir 
160 cm. Hele overflaten på skråveggen skal ha et 
sklisikkert belegg. På veggene skal det på den øvre 
halvdelen være montert 3 stigelister på 24/48 mm. 
Alle hundene på en konkurranse skal hoppe over de 
samme hindrene. 

80 cm 
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Apporter 

 

 KBT   

Flat mark 650 gram   

Hinder 650 gram   

Møne/Skråvegg 650 gram   

 

 

 

 

TEGNING APPORT 

 

 
På apporteringsøvelsene er det bare tillatt å bruke apporter. Apportene som arrangøren stiller til 
rådighet, må brukes av alle deltakerne. Apporter fra den enkelte hundefører er ikke tillatt. 
Tegningen av apporten er bare et eksempel. Det er viktig at vekten stemmer og at broen er laget 
av tre, og at broen er minst 4 cm fra bakken. 
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