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1 Generelt
1.1 Hensikt

Appellprøven gjennomføres for å sikre at ekvipasjen har et tilfredsstillende nivå på enkle øvelser
som anses vesentlige for den videre utdannelsen. Videre skal appellprøven vise at hundeføreren
har tilstrekkelig kontroll over egen hund slik at det ikke oppstår uønskede situasjoner der andre
hunder er involvert.
1.2 Oppmelding og gjennomføring

Ekvipasjen møter til appellprøven når hundeføreren mener ekvipasjen holder nødvendig nivå.
Appellprøven skal bestås èn gang. Det kan kontinueres i den eller de øvelsen(e) ekvipasjen
stryker i, til alle øvelsene er bestått. Kontinueringen kan ikke gjennomføres den samme dagen
som ekvipasjen strøk i øvelsen.
Prøven skal avlegges før ekvipasjen fremstiller seg for prøver i klasse B. Tidligere hundeførere
avlegger prøven før fremstilling til klasse A og før feltsøksprøven og mørkerunderingen
gjennomføres (ettersøkning).
1.3 Bedømming

Se generell del.
1.4 Dispensasjoner

Det dispenseres ikke fra kravene i appellprogrammet.
2 Øvelsene med dommerforklaring
2.1 Generelt.

Øvelsene er satt opp i den rekkefølgen de skal gjennomføres. Dersom det kun er en hund som
skal opp til prøve må dommeren skaffe til veie minimum 3 ekstra hunder som skal delta under
gjennomføringen. Dette bør være hunder som holder et tilfredstillende nivå på de øvelsene disse
skal brukes i, og det skal ikke være hunder som er aggressive i sin opptreden mot andre hunder.
Det er tillatt for hundeføreren å belønne hunden mellom momentene, men det er ikke tillatt å
bruke påvirkning i form av godbiter, lekesaker eller tilsvarende under øvelsene.
2.2 Tilgjengelighet

Hundens reaksjon skal prøves overfor møtende person. Instruktør/dommer skal vise normal
opptreden ved hilsing. Hunden skal være koblet og gå sammen med hundefører mot
instruktør/dommer evt. komme inn mot dennes side. Sistnevnte tar kontakt med hunden.
2.2.1 Dommerveiledning

Hund som viser ubehag og/eller aggressivitet eller unndrar seg aktivt kontakt med instruktør/
dommer, kan ikke godkjennes. Tilgjengelighets prøven skal tas som første øvelse. Det kreves
”bestått” for å fortsette til neste øvelse.
2.3 Fellesdekk 5 min med skjult fører og forstyrrelser

De ekvipasjene som skal prøves/delta på prøven stiller seg opp på en linje med 3 meters
mellomrom. Det skal være minimum 3 hunder som ligger i dekk. På dommerens kommando skal
hundene kobles løs og dekkes.
Øvelsen starter i det hundeføreren, på dommerens kommando, forlater den liggende hunden, og
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avsluttes når hundeføreren er tilbake ved hundens side. Etter at hundene har ligget i 2 min,
gjennomføres forstyrrelsen ved at en person med hund i line beveger seg foran rekken, parallelt
med denne og i ca 20 m avstand fra denne. Den forstyrrende ekvipasjen skal komme frem fra
skjul, gå en gang frem og tilbake foran hundene, for så å gå tilbake i skjul.
2.3.1 Dommerveiledning

Tiden skal tas fra hundeførerene er ute av syne og til dommeren kaller hundeførerene frem igjen.
Øvelsen er slutt når hundeførerene er tilbake hos hundene. For å få bestått skal hunden forbli
dekket i minimum 3 minutter og ikke forlate plassen den er dekket på med mer enn 1
hundelengder. Hund som setter seg opp eller reiser seg etter 3 min, skal således ikke strykes med
mindre hunden i tillegg flytter seg fra plassen med mer enn 3 hundelengder. Dersom en av
hundene reiser seg under øvelsen og går bort til en av de andre hundene, og denne også reiser
seg, skal den sistnevnte hunden få gjennomføre øvelsen på nytt. Dersom en hund reiser seg og
forlater de andre hundene, hvorpå en eller flere av de andre hundene følger etter, skal disse ikke
få gjennomføre øvelsen på nytt.
2.4 Fri ved fot

Fri ved fot skal gjennomføres med andre hunder godt synlig i området. Disse skal sitte, stå eller
ligge slik at ekvipasjen som gjennomfører øvelsen på det nærmeste er ca 10 meter fra hundene,
og ikke under noen del av øvelsen er mer enn 40 m unna disse. Ekvipasjen skal prøves i alle
gangarter og vendinger. Kommando er tillatt fra holdt og ved endring av gangart. Øvelsen skal
vare i ca 2 min.
2.4.1 Dommerveiledning

Det skal under øvelsen legges vekt på kontakten mellom hunden og hundeføreren og at hunden
villig følger hundeføreren under alle gangarter, vendinger og i forbindelse med forstyrrelsene.
En hund som under store deler av øvelsen har større avstand til hundeføreren enn 1 meter, eller
som gjentatte ganger må animeres for å følge hundeføreren, eller som forlater hundeføreren for å
oppsøke forstyrrelsene uten at den lar seg avbryte, skal underkjennes. Med animering menes
dobbeltkommandoer, tegn og/eller overdrevet kroppspråk
2.5 Apportering

Apporteringen gjennomføres ved at det kastes eller legges ut 2 av dommeren valgte ulike
apporter. Det skal ikke benyttes apportbukk eller gjenstander av metall. Hunden skal være i
utgangsstilling mens apporten kastes/legges ut ca 15 m foran hunden. På hundeførerens
kommando, når dommeren gir tegn til det, skal hunden springe raskeste vei ut til apporten,
plukke denne opp og returnere til hundeføreren med denne. Når hunden har returnert skal
apporten avleveres til hundeføreren på tegn fra dommeren.
2.5.1 Dommerveiledning

Det skal legges vekt på at hunden viser forståelse for oppgaven, hvilket innebærer at en hund
som starter før kommando er gitt, men som likevel henter apporten og avleverer denne til
hundeføreren skal godkjennes.
En hund som tygger kraftig på en eller begge gjenstander skal underkjennes (med kraftig tygging
menes når det er kraftige bitemerker i gjenstanden eller at gjenstanden ødelegges). En hund som
slipper en eller begge gjenstander og ikke plukker gjenstanden opp igjen for så å avlevere til
fører, skal underkjennes. For øvrig må dommeren vurdere om helhetsbildet er tilstrekkelig til å
bestå. Dette innebærer at små uregelmessigheter i gjennomføringen av den ene apporteringen,
kan oppveies av en god gjennomføring av den andre apporteringen.
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2.6 Innkalling av fri hund

Øvelsen starter når hundeføreren har hunden ukoblet i utgangsstilling. Hundeføreren skal på
beskjed/tegn fra dommeren, løse hunden fra utgangsstillingen. Hunden skal ha fjernet seg
minimum 25 m fra hundeføreren hvoretter denne på tegn fra dommeren skal kalle inn hunden.
Hunden skal returnere korteste vei til hundeføreren og innta utgangsstilling.
2.6.1 Dommerveiledning

Dersom ikke hunden selv beveger seg nødvendig distanse fra hundeføreren, kan dommeren eller
en annen hjelper, kalle på hunden slik at avstanden blir tilstrekkelig. Dersom slik hjelp nyttes,
skal hunden få anledning til å oppsøke den som påvirket før kommando om innkalling gis.
Det skal legges vekt på at hunden lett lar seg kalle inn og at den etter at innkallingskommandoen
er gitt, returnerer raskeste vei tilbake til hundeføreren. En hund som returnere til hundeføreren,
og blir hos denne, men ikke inntar utgangsstilling skal godkjennes.
Hund som ikke kommer når hundeføreren kaller på den for tredje gang, skal underkjennes.
3 Konverteringer
3.1 Politiet

Ekvipasjer som er godkjent i politiet trenger ikke å avlegge appellprøven i NRH.
3.2 Forsvaret og HV

Ekvipasjer som er godkjent patruljehund/varslingshund i Forsvaret/HV (med unntak av personell
inne til førstegangstjeneste) trenger ikke å avlegge appellprøven i NRH.
3.3 Tollvesenet

Ekvipasjer som er godkjent i Tollvesenet trenger ikke å avlegge appellprøven i NRH
3.4 Andre

Ekvipasjer med annen bakgrunn enn de nevnt i pkt 3.1, 3.2, 3.3 skal avlegge appellprøven i
NRH.
4 Ikrafttreden
Dette programmet gjøres gjeldende fra 1 jan 2007.
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