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1 Generelt
1.1 Definisjoner

•

Med tidligere hundefører forstås en hundefører som har godkjent og regodkjent en hund,
eller som har godkjent to ulike hunder i samme disiplin.

•

Med godkjenningsprøve forstås prøve med kontinueringsprøver.

1.2 Krav til fører
1.2.1 Medlemskap

For å kunne delta på aktiviteter som reguleres av dette programmet, må medlemskontingenten
for gjeldende sesong være betalt.
1.2.2 Helse

Hundeførere i NRH skal være i alminnelig god fysisk form. De skal hvert andre år, i forbindelse
med godkjenning/regodkjenning, fremstille seg for fysisk test. For hundefører ettersøkning skal
testen gjennomføres på barmark og for hundefører lavine skal testen gjennomføres på ski. For
hundefører som er godkjent i begge disipliner er testformen valgfri.
Den fysiske testen gjennomføres på barmark som 15 km merket terrengløype/langs skogsveier
og eller stier, i variert terreng og med oppakning på minimum 5 kg. Tidskrav 5 timer.
Den fysiske testen gjennomføres om vinteren som 20 km skimarsj i variert terreng i
snøscooterløype eller tilsvarende, med oppakning på minimum 5 kg.
Dersom hunden medbringes på den fysiske testen er det ikke tillatt å la hunden trekke . Tidskrav
5 timer.
Testen gjennomføres for alle godkjente hundeførere. Hundefører som har bestått
orienteringsprøven ved 1. gangs godkjenning og 1. regodkjenning regnes for å ha gjennomført
fysisk test den sesongen.
Testen skal gjennomføres senest innen utgangen av den sesongen godkjenningen/regodkjenning
er gjennomført.
1.2.3 Alder

Hundeføreren skal være minimum 18 år for å kunne stå oppført på tjenestelista.
1.3 Krav til hunden
1.3.1 Helse

Hunden skal være ID-merket og vaksinert mot valpesyke. Vaksinasjonsattesten skal ikke være
eldre enn 2 år. Hunden skal HD-røntges etter fylte 12 mnd. Hundens HD status skal være kjent.
Hundefører som har hund med middels eller sterk grad HD innrapporterer hundens helsetilstand i
forhold til HD-status til FTU innen 1. desember hvert år.
Hunden skal for øvrig være ved god helse. God helse defineres som at hunden er fysisk i stand til
å gjennomføre søksprøven(e) og ukas arbeid. For øvrig skal hundeføreren sørge for at en
godkjent hund til enhver tid er fysisk og psykisk skikket til å stå på tjenestelista. Dersom det
oppstår tvil om hunden er skikket til dette, kan DI/instruktør kreve hundens fysiske tilstand
testet.
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1.3.2 Alder

1.3.2.1 Appellprøve

Hunden skal være 10 mnd. før appellprøven kan gjennomføres.
1.3.2.2 Anleggsprøve ruin

Hunden skal være 12 mnd. før anleggsprøven kan gjennomføres.
1.3.2.3 Rekrutteringsklasse

Anbefaling til B (Lavine) kan gis etter at hunden har fylt 10 mndr.
1.3.2.4 Klasse B

Hunden skal være fylt 12 mnd. for deltakelse på kurs og godkjenning.
1.3.2.5 Klasse A

Hunden skal være fylt 24 mnd. for deltakelse på kurs og godkjenning.
Alder for deltakelse på kurs regnes ved kursets avslutning.
Det gis ikke dispensasjon fra kravene om alder i punkt 1.3.2. med underpunkter.
1.3.3 Rase

Hunder av alle raser samt ikke raserene hunder kan benyttes. Unntak fra dette er raser som er
definert som ulovlige hunder av Norske myndigheter, og blandinger inneholdende slike. Det
gjøres unntak fra dette for A-godkjente hunder som ble godkjent før den aktuelle rasen ble
forbudt.
1.4 Utdanningens oppbygging

Programmet er oppdelt i 2 trinn samt en rekrutteringsklasse for lavinehunder. A-godkjente
ekvipasjer kan bygge på utdannelsen med ruinsøksgodkjenning, etter bestemmelser som er
beskrevet i del 7.
De to trinnene er:
Klasse B: Nybegynnerklasse

Klasse A: Godkjenningsklasse

Gjennomføres på weekendkurs eller hovedkurs. Bestått
klasse gir rett til deltakelse i godkjenningsklasse i
respektive disiplin
Gjennomføres på hovedkurs. Bestått klasse gir rett og
plikt til oppføring på tjenestelisten ettersøkning/lavine.
Godkjent hund betegnes som redningshund
ettersøkning/lavine.

1.4.1 Utdannelsens innhold

Utdannelsen inneholder grunnkurs, appellprøve, rekrutteringsklasse ( lavine klasse B, feltsøk og
mørkerundering (ettersøkning) og klasse A.
Grunnkurs

Grunnkurset er en teoretisk grunnutdanning av hundeføreren. Kurset avsluttes med en
praksishelg. Grunnkurset tas bare en gang, og skal være gjennomført og bestått før hundeføreren
første gang går opp i klasse B.
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Appellprøve

Appellen skal være bestått før ekvipasjen møter i klasse B (klasse A for instruktører/tidligere Ahundeførere). Appellen godkjennes en gang (gjelder både ettersøkning og lavine). Appellen
bedømmes av ettersøknings- eller lavineinstruktør.
Rekrutteringsklasse (lavine)

Rekrutteringsklassen kan gjennomføres som en del av den normale treningen lokalt. Den kan
også gjennomføres på lokale eller sentrale kurs. Klassen skal ha en varighet av minimum 4 dager
uansett om den gjennomføres lokalt eller på kurs. Klassen har til hensikt å sikre at de ekvipasjene
som møter til klasse B lavine har tilstrekkelig faglig nivå. Klassen resulterer i en anbefaling om
at hunden kan møte til klasse B. Denne anbefalingen må gis av en lavineinstruktør.
Klasse B - nybegynnerklasse.

Klassen skal gjennomføres på lokalt eller sentralt kurs (minimum 4 dager for ettersøkning og 6
dager for lavine) og skal forberede ekvipasjen for videre utdanning til klasse A. Ekvipasjene skal
videreutvikles i søksøvelsene, gis innføring og trenes i praktisk ettersøkning, orientering,
organisering og hundefaglig ledelse av skadested.
I tillegg skal ekvipasjen bestå søksprøver etter gjeldende regler. Klasse B bedømmes av en
instruktør i respektive disiplin.
Feltsøk og mørkerundering (ettersøkning)

Før ekvipasjen fremstiller seg til søksprøver i klasse A skal ekvipasjen prøves i og bestå øvelsene
feltsøk og mørkerundering. Dette gjelder også de som går direkte opp i klassen. Øvelsene
bedømmes av en ettersøkningsinstruktør. Før prøvene i feltsøk og mørkerundering kan
gjennomføres skal hunden prøves i og bestå appellprøven.
Orienteringsprøve (ettersøkning)

Før ekvipasjen fremstiller seg til ukas arbeid i klasse A skal ekvipasjen prøves i og bestå en
orienteringsprøve. Dette gjelder også de som går direkte opp i klassen (unntatt tidligere
hundeførere).
Klasse A - godkjenningsklasse.

Ukas arbeid skal tas på hovedkurs og ha en varighet på minimum 6 dager i feltet, eksklusive
søksprøven(e). På kurs (ukas arbeid) i klasse A skal deltakerne trenes og prøves i praktisk
ettersøkning, utrykningsprosedyrer, organisering av skadested, redningsøvelse osv. I tillegg skal
ekvipasjen bestå søksprøver og ferdighetsprøver etter gjeldende regler. Søksprøvene skal
gjennomføres før oppmøte til kurs. Eventuelle kontinueringer kan gjennomføres etter kurset.
Ukas arbeid bedømmes av to instruktører i respektive disiplin, ferdighetsøvelsene av en
instruktør i respektive disiplin og søksprøvene av to dommere i respektive disiplin.
Tidligere hundeførere gjennomfører ikke ukas arbeid.
Om mulig skal ekvipasjene tilvennes helikopter i løpet av uka. Det skal gjennomføres en utmarsj
med orientering og opphold i nødbivuakk (lavine).
Ved første gangs godkjenning skal hundefører på hovedkurs gies en innføring i mentale
reaksjoner han/hun kan oppleve som hundefører på leteaksjoner.
Annleggsprøve ruin

Anleggsprøve ruin er en test som skal gjennomføres og bestås for de ekvipasjer som ønsker å
videreutdanne seg som ruinsøksekvipasje. Anleggsprøven dømmes av en instruktør uansett
disiplin.
Tilleggsutdanning – ruinsøk.

Ruinsøk er en tilleggsutdanning av en godkjent redningshundekvipasje lavine eller ettersøkning.
Dersom godkjenning av lavine/ettersøkning opphører, utgår også ruinsøkgodkjenningen. Ved
ruinsøkskurs skal ekvipasjen forberedes på søk og opptreden i katastrofeområder. Ekvipasjen
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kan møte til godkjenning i ruinsøk etter at anleggsprøven er bestått. Ruinsøk bedømmes av to
ruinsøksinstruktører.
Regodkjenning

1.gangs regodkjenning gjennomføres som ved 1. gangs godkjenning. Ved senere
regodkjenninger prøves ekvipasjen kun i søksøvelsen(e).
1.4.2 Utdanningens varighet

Utdanningen skal gå over to sesonger.
1.4.3 Krav til fremmøte klasse A

Ekvipasjer som følger et normalt utdanningsløp kan møte direkte til klasse A den påfølgende
sesongen. Tidligere hundeførere kan møte til godkjenningsprøve(r) når han/hun har fått
innstilling fra en instruktør i gjeldende disiplin, og etter at appellprøven, feltsøksprøven
(ettersøkning) og mørkerunderingen (ettersøkning) er avlagt og bestått.
Tidligere hundeførere godkjenner ved å avlegge og bestå søksprøven(e) i respektive disiplin.
Ekvipasjer som konverterer

Ekvipasjer som konverterer fra en annen utdanning eller fra motsatt disiplin skal ha en innstilling
før de møter til klasse A. Innstillingen gis av en instruktør i den respektive disiplinen når
instruktøren mener at ekvipasjen holder tilstrekkelig nivå, og de øvrige formalitetene er i orden.
1.5 Godkjenningens varighet
1.5.1 Sesongens varighet

Sesongen for ettersøkningsekvipasjer regnes fra 1. januar til 31. desember.
Sesongen for lavineekvipasjer regnes fra 1. juni til 31. mai.
Sesongen for ruinsøksekvipasjer regnes fra 1. januar til 31. desember.
1.5.2 Rekrutteringsklasse (lavine)

Anbefalingen gjelder ut den påfølgende sesongen.
1.5.3 Klasse B.

En godkjenning i klasse B gjelder ut den påfølgende sesongen. Dersom fristen oversittes må
ekvipasjen ha innstilling fra instruktør for å kunne fremstille seg for klasse A..
1.5.4 Klasse A og ruinsøksgodkjenning.

En godkjenning gjelder for 2 år og er gyldig ut sesongen det andre året for de som ikke
fremstiller seg til regodkjenning. Fra og med den sesongen hunden fyller 9 år gjelder
godkjenningen for ett år av gangen.
Dersom ekvipasjen av ulike årsaker ikke stiller til regodkjenning, går godkjenningen ut ved
sesongens utløp. Ekvipasjen kan så møte til regodkjenning når han/hun mener seg klar til dette
og etter å ha fått innstilling fra instruktør.
Ekvipasje som er godkjent i klasse A føres opp på NRH's tjenesteliste.
1.5.5 Gjennomføring av innstilling

Innstilling kan gies av en eller flere instruktører i gjeldende disiplin. Innstillingen gies ved å
gjennomføre innstillingprøver i de enkelte søksdisipliner. Instruktørene som gir innstilling
kvitterer for momentene i hundeførerboken. Innstillingen gjelder ut inneværende sesong.
1.6 Gjennomføring av prøver/kontinuering
1.6.1 Gjennomføring av prøver, hjelpemidler

Bruk av GPS er ikke tillat brukt under prøver.
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1.6.2 Gjennomføring av søksprøver klasse A

Søksprøven(e) anses som påbegynt i det hundefører ankommer prøvestedet.
Prøvene skal avvikles samme dag..
Det første forsøket på søksprøven(e) skal avlegges før kurs. Dersom ikke det første forsøket på
søksprøven(e) er avviklet innen 14 dager før kursstart, skal denne avlegges dagen før kurset, på
kursstedet.
Hensikten med denne 14 dagers karanteneperioden er å gjøre det mulig for kursleder å planlegge
prøveavviklingen dagen før kursstart samt for FTU å planlegge dommerutdanningen.
For søksprøvene ettersøkning gjelder at begge øvelsene skal gjennomføres samme dag.
1.6.3 Gjennomføring av søksprøver klasse B ( ettersøk )

Søksprøvene til klasse B skal avvikles den samme sesongen som ekvipasjen deltar på kurs i
klassen.
Prøvene skal avvikles samme dag.
Prøven med eventuelle kontinueringer kan avvikles før, under eller etter kurset. Dersom ikke
søksprøvene avvikles og bestås den samme sesongen som kurset er gjennomført vil kurset måtte
gjennomføres på nytt.
1.6.4 Kontinuering/ny prøve samme sesong

En ekvipasje som stryker i en eller flere av søksøvelsene kan kontinuere i denne inntil to ganger.
Dette gjelder ikke klasse B lavine da søksprøvene i denne klassen avlegges på kurset.
Stryker ekvipasjen i ukas arbeid (klasse A) kan den kontinuere en gang.
Ved stryk i utmarsjen og/eller orienteringen lavine, kan ekvipasjen kontinuere to ganger.
Kontinueringen skal være avsluttet innen utgangen av inneværende sesong og innen 1. februar
påfølgende sesong for lavineekvipasjer.
En ekvipasje kan kun fremstille seg til klasse B to ganger samme sesong. (For søksprøvene
innebærer dette to prøver med kontinueringer).
Feltsøksprøven og mørkerunderingsprøven (med kontinueringer) kan kun avlegges en gang pr
sesong.
Dersom en ekvipasje som er oppe til 1. gangs Re stryker på ukas arbeid eller ferdighetsøvelsene
kan den ikke gå opp til nye prøver før neste sesong. Før ekvipasjen møter til nye prøver må den
ha innstilling fra instruktør.
Dersom en ekvipasje som er oppe til 1. gangs Re har bestått ukas arbeid og ferdighetsøvelsene,
men stryker på søksøvelsene, (inkl konteprøvene), kan ekvipasjen neste sesong møte til fulle
søksøvelser uten ny innstilling. Klarer ekvipasjen heller ikke nå å bestå søksprøvene, må denne
opp til ordinær 1.gangs regodkjenning i henhold til avsnittet over.
Tidligere hundeførere kan bare stille til en søksprøve med eventuelle kontinueringer pr sesong.
Ved stryk på siste konte går ekvipasjen automatisk av tjenesteliste
Pkt 1.6.3 gjelder ikke ruinsøksgodkjenning.
1.7 Bedømming.

Der det er to dommere/instruktører involvert i bedømmingen av ekvipasjen skal disse komme
frem til enighet om resultatet. Dommeravgjørelser er endelige og kan ikke påklages med mindre
klagen begrunnes i feil anvendelse av godkjenningsprogrammene.
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1.8 Dispensasjoner

FTU kan i spesielle tilfeller, og der ikke annet er bestemt, dispensere fra dette regelverket.
Begrunnet søknad om dispensasjon skal fremmes skriftlig til FTU med nødvendig
dokumentasjon vedlagt.
1.9 Kontroll av godkjente ekvipasjer
1.9.1 Fortløpende kontroll

Instruktører plikter å melde fra til DI/FTU om ekvipasjer som ikke holder tilfredsstillende mål.
Den aktuelle hundeføreren skal gjøres oppmerksom på at han/hun er under vurdering. DI/FTU
skal i slike tilfeller kalle ekvipasjen inn til kontroll i den/de øvelser ekvipasjen angivelig ikke
holder et tilfredsstillende nivå. Kontrollen skal gjennomføres i form av en prøve i den respektive
øvelsen jfr godkjenningsprogrammet del 5, 6 og 7. Viser kontrollen at nivået ikke er
tilfredsstillende, skal godkjenningen trekkes og ekvipasjen må fremstille seg for ny godkjenning.
Det presiseres at en slik kontroll ikke er å regne som en regodkjenning.
1.9.2 Kontroll ved regodkjenning

Dersom en ekvipasje som er oppe til regodkjenning stryker, fjernes denne fra tjenestelista
dersom dommerne mener ekvipasjen for øyeblikket ikke er en ressurs for redningstjenesten.
Dette skal markeres på bedømmingsskjemaet. Ekvipasjen kan i slike tilfeller ikke settes på
tjenestelista igjen før alle øvelser er bestått.
1.10 Ikrafttreden

Dette programmets generelle del gjøres gjeldende fra 1 jan 2007.
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