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

Opplæring, prøver og konte
muligheter Ettersøk
prøver NRH
• Kan kontes 1 gang samme sesong

Ukas
• 1.Re går automatisk ut av tjenesteliste ved stryk på siste konte
arbeid kl
bestått/gjennomført regodkjenning før godkjenningen er utløpt, må ha innstilling for å møte
A/1Re • Ikke
til regodkjenning.

A /1.Re
søksprøver

Ved videre Regodkjenninger
gjelder disse
reglene.

Hund min.
24 mnd

• Kan konte 2 ganger samme sesong
• Ved stryk på søk inkl. konte 1.Re, men bestått ukas arbeid og orientering, kan neste sesong
møte direkte til søksprøver inkl. 2 konte uten innstilling.
• Ved stryk også på disse må hundefører ta full 1.Re (Søksøvelsene + Ukas arbeid +
orientering)
• Søksprøvene skal gjennomføres før oppmøte til kurs.

Orientering kl
A/1.Re
Senere
godkjenninger

• Kan konte 2 ganger samme sesong
• Ved stryk fysisk test går hundefører av tjenestelista til test er bestått. Kan konte 2
ganger samme sesong.
• Må være bestått før gjennomføring av ukas arbeid.

Fysisk test 15km

Feltsøk

Mørkerundering

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.

B søksprøver
Hunden skal være min 12 mnd

B kurs
Hunden skal være min. 12 mnd

Appell
Må bestås 1 gang pr hund.
Hunden skal være min. 10mnd

Grunnkurs teori del 2

Grunnkurs teori del 1

• Kan konte 2 ganger samme sesong.
• Må være bestått før opprykk til godkjenningsklasse A
• Appell må være bestått før prøve i feltsøk

• Kan konte 2 ganger samme sesong.
• Må være bestått før opprykk til godkjenningsklasse A
• Appell må være bestått før prøve i mørkerundering.

• Kan konte 2 ganger innen 31.12
• Kan fremstille seg selv til full prøve en gang til i samme sesong.
• Ved ikke bestått B prøve må nytt B kurs tas neste år.
• Må være bestått før opprykk til godkjenningsklasse A

• Skal bare gjennomføres.
• Melding må beherskes for å gjennomføre.
• Må være gjennomført før opprykk til godkjenningsklasse A

• Alle øvelser skal prøves ved første forsøk.
• Ikke beståtte øvelser kan kontes inntil de er bestått. Kan
ikke konte samme dag som stryk.
• skal være gjennomført og bestått før hundeføreren første
gang går opp i klasse B.

• Ved stryk på prøve må nytt kurs følges
• skal være gjennomført og bestått før hundeføreren
første gang går opp i klasse B.

• Ved stryk på prøve må nytt kurs følges
• skal være gjennomført og bestått før
hundeføreren første gang går opp i klasse B.

