
Dommerkurs for 
bruksprøvedommere 

 
Stor aktivitet og mange stevner innen brukshundsporten krever mange dommere. Dette er 
jo det vi ønsker, men på grunn av for få dommere, blir det stor belastning på de vi har.  
Vi trenger flere dommere!!  
 
Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) vurderer derfor å starte opp dommerkurs høsten 
2016. Dette med forbehold om nok søkere. 
 
Kurset vil gå over to langhelger, med avsluttende skriftlig prøve. 
1.samling: Uke 43 (torsdag – søndag) teori + elevarbeid 
2.samling: Uke 45 (torsdag – søndag) elevarbeid + skriftlig eksamen 
Kurssted: Østlies Hundesenter, Elverum 
Instruktører: Inger og Terje Østlie 
 
NBF håper at det er mange der ute som kan tenke seg denne utdannelsen, og oppfordrer 
derfor folk til å søke. 
 

Utdanningsregler kan dere lese om nedenfor i denne annonsen.  
 

Pris: (Pakkepris; kurs, kursmateriale, kost og losji): Kr. 8000,00 
 

Søknad sendes på e-post til NBF; sekretaer@norsk-brukshundsport.no   
NBF V/ Fagkomiteen kan gi dispensasjon fra de nevnte inntakskriterier. 
Alle søknader vil bli vurdert. 
 
Søknad med relevant dokumentasjon må være NBF i hende innen 01.07.16 

_________________________________ 
 
 

UTDANNINGSREGLER FOR BRUKSPRØVEDOMMERE   Bruksprøvedommerutdannelse. 
 •  Egnede kandidater oppfordres av klubben om å utdanne seg til dommer    
        når de nødvendige kvalifikasjoner er til stede.  
•  Klubben / kandidaten selv oversender kandidatens søknad til NBF sammen med en 

innstilling /anbefaling fra klubben.  
•  Klubbens anbefaling bør bygge på at vedkommende har lang erfaring i  
    praktisk arbeid med hund   
Inntakskriterier  
•  Kandidaten skal være instruktør trinn 1 i NKK. 
•  Vedkommende skal ha praksis med egen hund (min. kl. B i en gruppe i NKKs  

prøveprogram eller tilsvarende.)   
 
 

mailto:sekretaer@norsk-brukshundsport.no


Målsetting  
•  Offisiell status som bruksprøvedommer/kåringsprøvedommer.   
 
Utdannelsens innhold  
•  Teoretisk kurs med avsluttende prøve.  
•  Praktisk kurs som inneholder elevtjenesten  
•  Aspiranttjeneste  
 
Kursets innhold  
•  Dommerens etiske regler.  
•  NKK som organisasjon  
•  NBF som organisasjon  
•  Teoretisk gjennomgang av de offisielle regler for bruksprøver (NBF)  
•  Praktisk bedømming  
•  Kursledelsen innstiller eleven til aspirantarbeid og utsteder utdanningskort. 
•  Utfylling av premielister og dommerskjema.   
 
Aspirantarbeid  
Dommeraspiranten skal så avlegge følgende aspirantarbeider: 
 • 15 hunder i lydighetsdelen med følgende fordeling:  
    5 hunder i kl A  
   5 hunder i kl C  
    5 hunder i kl D  
• 15 hunder i rundering med følgende fordeling:  
   5 hunder i kl A  
          10 hunder i kl C og/eller klasse D  
   5 hunder i Felt kl A/B  
 
• Spor  
    10 hunder i sporoppsøk  
 
Der hvor det er praktisk mulig, skal det utføres aspirantarbeid også for Rapportgruppen.   
• Aspirantarbeidet skal være avsluttet innen 2 år.    
• Aspirantens arbeid skal forelegges dommeren(e) til begrunnet innstilling om   
   godkjennelse eller ikke av arbeidet.  
• Aspirantarbeidet skal utføres selvstendig, med skrevet kritikk av hver enkelt  
   hund på godkjente skjemaer som utleveres aspiranten fra prøvens sekretariat.  
 

• Aspiranten skal ikke konferere med noen under bedømmelsen. Aspiranten  
   noterer sin bedømmelse, og foreviser denne til dommeren, før dommeren   
   offentliggjør sin bedømmelse av momentet.  
 
• Etter avsluttet bedømmelse kvitterer dommeren på utdanningskortet.   
   Aspirantens arbeid leveres til sekretariatet i en gjenklebet konvolutt. Prøvens   
   ledelse videresender den forseglede konvolutten til NKK.  
• Etter at aspirantarbeidet er fullført, må aspiranten selv sende kopi av  
   utdanningskortet til NKK. 



 
Godkjenning forutsetter: 

 Aspiranten må ha fullført aspirantarbeide etter forannevnte regler. 

 Aspiranten skal avlegge og bestå praktisk prøve med følgende fordeling: 
2 hunder i kl A – lydighet 
2 hunder i kl A-rundering 
2 hunder i kl A-sporoppsøk 
2 hunder i kl A Felt 

 
Autorisering av Bruksprøvedommere.  
NKK`s hovedstyre godkjenner Bruksprøvedommere etter innstilling fra NBF ved FK bruks, i 
henhold til disse regler. 
 
 
 
 
 
Velkommen til dommerkurs! 
 
Norsk Brukshundsports Forbund 
Fagkomiteen for Bruks 


