
GENERELLE REGLER 
 

1. Lydighetsprøvestevne. 

Lydighetsprøvestevne (LP) kan arrangeres av Norsk Kennel Klub eller 

medlemsklubb.  

LP kan avholdes som eget arrangement eller sammen med utstilling. Hvis 

utstilling skal omfatte LP, skal søknaden inneholde opplysninger om dette. 

Søknad om LP som eget arrangement, skal følge reglene for søknad om 

avholdelse av utstilling. Tilsvarende gjelder for innsending av dokumenter etter 

avholdelse av LP-stevne, for anerkjennelse. 

Arrangerende klubbs styre, eller det stevnestyret som oppnevnes, er ansvarlig 

for at stevnet avvikles på riktig måte, og avgjør saker som stevnets leder 

forelegger. Denne har ansvar for den tekniske gjennomføring og for at 

ordensbestemmelsene overholdes. 

Sidene i en LP-ring bør ikke være mindre enn 30 meter. 

Ved stevner arrangert av medlemsklubber kan Norsk Kennel Klub oppnevne sin 

representant. 

Hundens velferd skal ha høyeste prioritet på alle utstillinger/stevner. 

 

2. Deltagere. 

Enhver har rett til å melde på hund til utstilling dersom man ikke av NKK eller 

samarbeidende utenlandsk klubb (FCI) er fratatt denne rett. 

En person som er fratatt en slik rett, kan heller ikke fremføre hund til 

bedømmelse, og ikke være stevnefunksjonær. 

Påmeldingen undertegnes av hundens registrerte eier, eller av den som overfor 

arrangøren sannsynliggjør sin rett til å stille ut hunden. 

Forholdene skal, så langt som mulig og uten at det går ut over praktiseringen av 

gjeldende regler, legges til rette slik at funksjonshemmede kan delta. 

Overskrider deltakerantallet det en dommer kan bedømme, kan klassen deles 

mellom flere dommere. 

Hunder som på utstillingen eller stevnet viser uakseptabel oppførsel ved å vise 

aggressivitet, gjøre utfall eller på annen måtet opptrer truende mot mennesker 

og/eller andre hunder kan bortvises fra utstillings-/stevneområdet av 

utstillingens leder. 

Konflikt mellom utstillere er arrangøren uvedkommende. 

Arrangør er ansvarlig og selv økonomisk ansvarlig for så vel resultat som 

prinsipielle problemer oppstått på grunn av arrangementets tekniske detaljer. 

 



 

3. Utstillerens plikter og ansvar 
3.1 Hundens identitet 

Arrangør kan når som helst gjennomføre kontroll av hunders id-merking. 
3.2 Ansvar 

Utstilleren er ansvarlig for sin(e) hund(er). Ansvaret omfatter også å fjerne 

etterlatenskaper (avføring) etter hunden på utstillingsområdet og tilliggende 

områder, så som parkeringsplasser og på veien mellom parkering og 

hall/utstillingsområdet samt ansvar for eventuell skade forårsaket av hunden i 

forbindelse med utstillingen. 

Valper under 4 mnd får ikke medtas inn på utstillingsområdet. 

Nær familie/samboer av dommer eller øvrig ringpersonell, kan ikke fremvise 

hund til bedømmelse i samme ring. 
3.3 Tilsyn 

Utstiller plikter å føre tilsyn med sin(e) hund(er), også kontroll og tilsyn med 

hund plassert i bur, bil, campingvogn på eller utenfor utstillingsområdet. Hund 

tillates bare fastsatt i ”galge” når den trimmes eller børstes. 
3.4 Møtetid 

Bedømmelsen starter tidligst til innkalt møtetid. Den enkelte utstiller er 

ansvarlig for å møte ved korrekt ring i god tid før bedømmelsen starter. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at (eventuell) tidsplan oppslått på stedet eller 

ved ringen, kun er å betrakte som veiledende. Bedømmelsen kan starte både 

tidligere og senere uten varsel, men ikke tidligere enn innkalt møtetid. 
3.5 Påvirkning 

Det er forbudt ved bedømmelsen å: 

- forsøke å ødelegge for andre deltakende hunder 

- åpenlyst påvirke hund ved hjelp av person utenfor ringen. 

Alle henvendelser fra utstiller til dommer, skal skje via ringsekretær så lenge 

bedømmelsen pågår. 
3.6 Avstraffelse 

Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er ikke tillatt. 
3.7 Klandre dommer 

Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere 

dommerens bedømmelse. 
3.8 Profileringsklær 

Det er ikke tillatt for utstiller under bedømmelse å bære klær o.l med synlig 

kennelnavn.  

 

4 Forseelser 

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. 

 



 

5. Dommere, funksjonærer og ringpersonell 

Dommer kan kun fremvise til bedømmelse hund som han/hun, nærmeste familie 

eller partner eier, er medeier i eller har oppdrettet. 

I følge FCIs regler kan ikke dommer melde på hund til utstilling hvor dommeren 

selv dømmer. Dommer kan ikke dømme hund vedkommende har eid, vært 

medeier i, solgt eller hatt i sin besittelse de siste 6 måneder. Øvrige 

ringpersonale (ringsekretær, dommerelev/-aspirant, ringsekretær-elev/-aspirant 

og skrivere) kan ikke melde på hund til bedømmelse i den ring de fungerer og 

heller ikke personlig fremføre hund til bedømmelse den dag de fungerer. Ved 

utstilling over flere dager, kan de heller ikke melde på, eller fremføre hund til 

bedømmelse, for den dommer de har fungert for, eller skal fungere for. 

Utstillingsleder kan verken melde på eller fremføre hund til bedømmelse. 

Øvrige funksjonærer kan melde på og fremføre hund til bedømmelse. Ved 

fremføring av hund er det forbudt å bære synlig funksjonærmerke. 

 

6. Deltagerberettigede hunder i klasse I, II og III. 

LP er åpen for alle hunder over 9 mnd. på de betingelser og med de unntak som 

er nevnt nedenfor. Hund som er født etter 1. januar 1998 må være ID-merket. 

Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises.  

I lydighetskonkurranser må blandingshunder og uregistrerte hunder være NOX-

registrert for å kunne delta. Bare hunder som er anmeldt til stevnet, tillates på 

stevneområdet. (Stevnets leder kan dispensere fra denne bestemmelse hvis det 

for hundene fremlegges gyldig veterinærattest.) 

Hund har ikke adgang til stevnet dersom: 

- den er syk, den har utøy, den er blind og/eller døv, den er aggressiv, tisper med 

løpetid, er mer enn 5 uker drektig og har valper under 8 uker. 

Stevneleder, dommer eller veterinær kan kreve hunden veterinærkontrollert 

 

7. Vaksinasjonsregler. 

Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises. 

- Hund under ett års alder: Hunden må være minimum 10 uker ved siste 

vaksinasjon. 

- Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert ved minst 10 måneders 

alder og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. 

- Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra 

vaksinasjonsdato. 

Kontroll på at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan 

forekomme. 

Det anbefales at deltagende hunder også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og 

parainfluensa (kennelhoste). 



 

8. Påmelding 

Påmelding og betaling skal skje innen fastsatt frist. Alle former for påmelding er 

bindende. Påmelding etter fristens utløp kan godtas av arrangør dersom disse 

trykkes i katalogen under korrekt rase, kjønn og klasse, samt i nummer-

rekkefølge innenfor den enkelte rase (ikke ”B-nummer”). 

Påmeldinger etter fristens utløp på Internasjonale utstillinger aksepteres ikke. 

Påmeldinger som beviselig (for eksempel ved fremvisning av gyldig kvittering) 

er sendt innen fristens utløp, godtas som tillegg til katalogen. Tillegg til 

katalogen skal slås opp ved aktuell ring. Eier av påmeldt hund skal være medlem 

i en av NKKs medlemsklubber eller samarbeidende utenlandsk organisasjon for 

å oppnå medlemsrabatt. 

Påmelding til utstilling gjøres på en av følgende måter: 

1. NKKs elektroniske påmeldingssystem på Internett med betaling 

2. ferdig trykket giropåmelding 

3. standard påmeldingsskjema 

Dersom hele påmeldingsavgiften ikke er betalt innen fristens utløp kan 

arrangøren etter eget valg: 

- returnere påmeldingen (se pkt 6.2.1 om fratrekk av adm gebyr) eller 

- ilegge et tilegg på 50 % av påmeldingsavgiften 

Påmeldingsavgift må betales selv om hunden ikke møter til bedømmelse. 

8.2 Refusjon av påmeldingsavgift 

Hvis det etter påmeldingsfristens utløp er foretatt dommerendring, kan det etter 

skriftlig varsel samt levering av startnummer og kvittering senest på 

utstillingsdagen før bedømmelsen av rasen er påbegynt, tilbakebetales en andel 

av påmeldingsgebyret. Såfremt det i invitasjonen er opplyst om 

reservedommere, tilbakebetales ikke beløpet.  

Tilbakebetaling av påmeldingsavgift kan kun skje ved dommerendring, ikke ved 

hundens sykdom, skade eller løpetid. Egne regler for Elite klasse. Se del 5. 

8.2.1 Unntak 

Ved påmelding som ikke er godtatt (f.eks ikke utstillingsberettiget hund eller for 

sen påmelding) kan arrangør beregne seg et administrasjonsgebyr på 25 % av 

betalt påmeldingsavgift. 

 



9. Dommeravgjørelsen 

Dommeravgjørelser er endelige. Enhver avgjørelse som dommeren gjør i 

forhold til kvalitetsbedømmelse, premiering og plassering er endelig og kan ikke 

endres. Deltagere kan således ikke protestere mot dommerens bedømning og frie 

skjønn.  

9.1 Protest 

Dommeravgjørelser kan endres i følgende tilfelle: 

 Feil av teknisk art er begått 

 Hunden ikke har hatt rett til å delta i følge gjeldende bestemmelser. 

 Eier protesterer mot bedømmelse som konkluderer med diskvalifiserende 

feil etter standarden.  

Protest på dommeravgjørelse kan leveres av: 

 Berørt utstiller. 

 Utstillingens leder eller gjeldende dommer. 

 NKK dersom resultatet må tas opp av annen grunn. 

Prosedyre for levering av protest: 

 Protest på dommeravgjørelse skal være skriftlig. 

 Protest skal leveres til utstillingens leder innen utstillingen avsluttes 

samme dag 

 som det påklagde resultatet meddeles. 

 Protestavgift tilsvarende dobbel påmeldingsavgift i åpen klasse betales. 

Om protesten leveres inn av noen som ikke er berettiget til dette eller om 

protesten ikke er fulgt av fastsatt protestavgift, skal protesten umiddelbart 

avvises. Slik beslutning tas av utstillingens leder. 

Godkjennes protesten utgår hundens premiering av resultatlistene og 

påmeldingsavgiften tilbakebetales sammen med protestavgiften. 

Avslag på protest kan skriftlig overklages innen 30 dager til NKK. 

 

10. Klasseinndeling, premiegrader og sløyfer. 

Det konkurreres i 4 klasser. 

Klasse I er åpen for hunder som tidligere ikke har deltatt i klasse II. 

Klasse II er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i klasse I, og som 

tidligere ikke har deltatt i klasse III. 

Klasse III er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i klasse II, og som 

tidligere ikke har deltatt i klasse Elite. 

Klasse Elite er åpen for hunder som har oppnådd 1. premie i klasse III. 

Som godkjent opprykk til høyere klasse regnes resultater oppnådd i Sverige, 

Finland eller i eierens/førerens hjemland. 

Dommerkarakterene 0-5-5,5-6-6,5 osv. opp til 10 er tellende karakter som 

multiplisert med koeffisienten, gir den oppnådde poengsum i øvelsen. 

Dommerkarakteren 0 vil si at øvelsen underkjennes. 

 



Premiering i klasse I og klasse II: 

1. premie tildeles hund som oppnår 160-200 poeng. 

2. premie tildeles hund som oppnår 140-159,5 poeng. 

3. premie tildeles hund som oppnår 100-139,5 poeng. 

Alle hunder som oppnår premie i klasse I og en godkjent karakter i alle øvelser, 

tildeles sølvmerket. 

Alle hunder som oppnår premie i klasse II og en godkjent karakter i alle øvelser, 

tildeles gullmerket. 

 

Premiering i klasse III og klasse Elite: 

1. premie tildeles hund som oppnår 256-320 poeng. 

2. premie tildeles hund som oppnår 224-255,5 poeng. 

3. premie tildeles hund som oppnår 192-223,5 poeng. 

Alle hunder som oppnår premie i klasse III og en godkjent karakter i alle 

øvelser, tildeles gullmerket m/hvit emalje. 

Alle hunder som oppnår premie i klasse Elite og en godkjent karakter i alle 

øvelser, tildeles gullmerket m/blå emalje. 

 

Appellmerket tildeles kun en gang i hver klasse. 

Dommeren gir skriftlig bedømmelse av hver hund, og deltageren får kopi av 

bedømmelsen. 

Hunder som har oppnådd 1. premie, skal rangeres på premielister og 

kritikkskjema. 

CACIOB og reserve-CACIOB kan kun tildeles på stevner med internasjonal 

status. Hund som tildeles CACIOB eller reserve-CACIOB, må være fylt 15 

mnd., må være registrert i Norsk Kennel Klub, eller register anerkjent av Norsk 

Kennel Klub, og hanhunder må ha godkjent testikkelkontroll. 

CACIOB tildeles beste hund med 1. premie i klasse Elite. Reserve-CACIOB 

tildeles nest beste hund med 1. premie i klasse Elite. 

 

I hver av de 4 klassene stiller arrangøren minst 6 konkurransepremier til 

dommerens disposisjon. Premiene settes opp til de hunder som oppnår 1. 

premie, og som har de høyeste poengsummer, uansett hvilke karakterer 

ekvipasjen oppnådde i de enkelte øvelser.  

Hund som oppnår Lydighets championat, skal ha premie selv om 

den ikke er blant de 6 beste. 

Alle hunder som deltar, uansett klasse, får sort/rød/gul sløyfe. 

Alle hunder som oppnår 1. premie, uansett klasse, får rød sløyfe. 

Alle hunder som oppnår 2. premie, uansett klasse, får blå sløyfe. 

Alle hunder som oppnår 3. premie, uansett klasse, får gul sløyfe. 

Hund som oppnår CACIOB, får hvit sløyfe. 

Hund som oppnår reserve-CACIOB, får oransje sløyfe. 

Premiene er stambokberettiget og offisielle premier. 



11. Innkallelse til LP-stevner. 

Samtlige deltagere i hver LP-klasse kalles inn til ett tidspunkt. Den innbyrdes 

startrekkefølgen for deltagerne blir avgjort ved loddtrekning foretatt av 

arrangøren før konkurransen. Det skal sendes ut katalognummer til alle 

deltagere før konkurransen. Vedlagt skal det være med informasjon om hvilke 

katalognummer som inngår i de enkelte klasser. Deltagere som ikke er til stede 

når de skal bedømmes, kan utelukkes av dommeren. 

Hvis en deltager stiller med 2 hunder i samme klasse, skal disse gå i hver sin 

pulje. Hvis det oppstår interessekonflikter med påmeldinger i andre 

konkurransegrener, eller at deltageren har påmeldt flere hunder til konkurransen, 

er det deltagerens eget ansvar å prøve å finne en tilfredsstillende løsning. 


