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FORMÅL: Som spesialklubb har Norsk Newfoundlandshundklubb (NNK) ifølge sine lover
som formål å fremme og bevare rasens standard og bruksegenskaper.
Newfoundlandshunden har sin opprinnelse som en arbeidshund, en stor og kraftig hund som
fulgte folket i deres arbeid i fiskebåten og i skogen. Den svømte i land med trosser, hjalp til med å
trekke garn og hjalp til i skogen som trekk- og kløvdyr. Newfoundlandshunden er kjent gjennom
historien som en dyktig og uredd livredder i det våte element. Det er mange andre raser som har
hatt newfoundlandshundens arbeidsoppgaver på land, men knapt nok noen som har hatt
tilsvarende oppgaver i vann.
Dagens newfoundlandshund skal ha styrke og evne til å kunne arbeide hardt både på land og i
vann. Den skal vise initiativ og ha god styrke, både mentalt og fysisk, til å løse arbeidsoppgaver.
Newfoundlandshunden har en funksjonell pels for vannarbeid; rasestandarden beskriver pelsen
som dobbelt og vannavstøtende.
NNK ser på vannprøver som et utmerket redskap til å bevare og videreutvikle hundens
bruksegenskaper. Disse prøvene er for newfoundlandshunden et utmerket tillegg til den øvrige
hundesport, fordi hunden blir aktivisert gjennom bruk av sin mentale og fysiske styrke i sitt rette
element. Vannprøvevirksomhet gir eiere en mulighet til å øke sitt samarbeide med hunden på en
positiv måte og innenfor et område som er spesifikt for rasen.

1. FELLESBESTEMMELSER.

Ved bruk av utenlandsk dommer må det
oppnevnes norsk NKK representant.

(Gjelder for samtlige prøvekategorier unntatt
jaktprøver).

Senest 4 uker etter prøven sender arrangøren til
NKK:

1.1. ARRANGEMENT.
Generelt.
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub
(NKK), medlems klubber eller sammenslutninger
av disse.
Se også «kommentarer» pkt. 7.

For prøver arrangert i DogWeb-Arra:
 Rapport fra NKKs representant
 Rapport fra prøvens leder
 Oppgjørsskjema

Søknader.
Søknad om å avholde prøve skal registreres
elektronisk i NKKs systemer for godkjenning.
Avdelinger/grupper overholder klubbens
retningslinjer for søknad om å avholde prøve til
sitt forbund/raseklubb som så koordinerer disse
og legger søknadene inn elektronisk til NKK
innen fristens utløp.
Søknaden må inneholde tid og sted for prøven,
samt påmeldingsadresse, påmeldingsfrist og
kontaktperson.
Terminlisten og skriv om søknadsrutiner finnes
på www.nkk.no
Se også «kommentarer» pkt. 7.

For prøver med resultatregistrering:
 Rapport fra NKKs representant
 Rapport fra prøvens leder
 Oppgjørsskjema
 Resultatliste i 1 eksemplar
 1 eksemplar av kritikkskjemaene i original
Et eksemplar av kritikkene og et eksemplar av
resultatlistene sendes direkte til de respektive
raseklubber.
På bakgrunn av mottatt deltakerinformasjon fra
arrangørklubben vil NKK fakturere arrangøren
for aktivitetsavgift.

Prøvedokumenter.
Dersom det skal benyttes utenlandske dommere,
må oppgave over disse sendes til NKK 4 uker før
prøven for klarering.

Arrangøren skal ikke sende påmeldingsskjemaer
til NKK. Skjemaene skal oppbevares av klubben
i minst 1 år etter prøven er avholdt.
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 Ved avlysning av terminfestet arrangement
gis arrangør en advarsel. Man påpeker det
ansvar og de forpliktelser som ligger i å søke
om offisielle arrangementer og at det
forventes at tilsvarende ikke skjer flere
ganger. I så tilfelle må arrangør da regne med
å bli fratatt retten til å arrangere offisielle
arrangementer for en periode.
 Reaksjonene skjer administrativt dersom ikke
saken oppfattes å være av graverende art. I så
tilfelle legges den først fram for
Fagkomité/Kompetansegruppe til vurdering.
 Ved annen gangs avlysning av samme
arrangør, legges saken fram for Hovedstyret.
Normal reaksjon vil være fratakelse av retten
til å arrangere samme type arrangement i et
år.
 Ved tredje gangs avlysning av samme
arrangør, legges saken fram for Hovedstyret.
Normal reaksjon vil være fratakelse av rett til
å arrangere terminfestede arrangementer i
minst 2 år.
Avlysning av stevner pga. ingen eller så få
påmeldte at fellesøvelser ikke kan gjennomføres
i henhold til reglene, tas til etterretning, men
arrangør må i slike tilfelle uoppfordret sende
Norsk Kennel Klub en detaljert redegjørelse om
forholdet og vedlegge tilstrekkelig
dokumentasjon på de faktiske forhold. Inviterte
dommere og evt. påmeldte deltakere må varsles
om det inntrufne og arrangør må sørge for at alle
formelle forhold ordnes opp på forsvarlig måte.
Arrangøren må nøye vurdere om det er grunnlag
for å søke om tilsvarende arrangement neste år,
for å unngå en ny avlysning da.
Se også ”kommentarer” pkt. X.

Dersom skjemaene benyttes som regnskapsbilag,
må de oppbevares av klubben slik at kravene i
regnskapsloven oppfylles.
Se også «kommentarer» pkt. 7.
Ledelse av prøven.
Arrangøren oppnevner prøvens leder som er
prøvens høyeste tekniske myndighet. NKK
oppnevner sin representant som er prøvens
høyeste myndighet hva angår fortolkning av
reglene. Prøvens leder og NKKs representant kan
ikke være samme person. NKKs representant
skal være tilstede alle prøvedager ved
ordinære/samlede prøver. NKKs representants
myndighet og plikter fremkommer av egen
instruks. Eventuelle problemer eller
tvilsspørsmål, behandles og avgjøres av den
myndighet spørsmålet sorteres under. Prøvens
leder og NKKs representant kan når som helst
gripe inn hvor de måtte anse dette nødvendig
innenfor eget myndighetsområde. På dommerens
subjektive skjønn og arbeid kan de imidlertid
ikke influere.
Dommer, dommerelev eller dommeraspirant kan
ikke bedømme:
 hund i eget eie/oppdrett,
 hund vedkommende har eid/vært medeier i,
eller solgt i løpet av de siste 6 måneder,
 hund som eies av nærmeste familie (ektefelle,
foreldre, søsken eller barn).
Prøvens funksjonærer skal motta sine instrukser
fra prøvens leder, og utføre oppgaven på en
forsvarlig måte, slik at prøven kan gå etter det
fastsatte program. Hundefører skal under prøven
følge prøveleder og dommers anvisninger.
Ønsker vedkommende å avbryte prøven skal
dette meddeles dommer.
Se også «kommentarer» pkt. 7.

Godkjenning av prøveresultatene.
NKK avgjør om prøven kan anerkjennes.
Resultatene er registreringsberettiget når prøven
er anerkjent.
Se også ”kommentarer” pkt.X.

Overtegning.
Se «kommentarer» pkt. 7.
Avlysning av prøven.
Prøvens leder i samråd med NKKs representant
kan avlyse, utsette eller avbryte prøven dersom
forholdene er slik at det er uforsvarlig å
gjennomføre prøven. Reaksjoner mot arrangør
ved avlysning/uregelmessigheter:

1.2. DELTAKELSE.
Hunder.
Rett til å delta har hunder som er registrert i
NKK eller register anerkjent av NKK.
Utenlandsk hund som oppholder seg i Norge, og
som eies/deleies av person bosatt i Norge, skal
omregistreres til NKKs register før påmelding.
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Ved all omregistrering beholdes og benyttes det
opprinnelige reg.nr., men det utstedes ett NKK
eierbevis som også dokumenterer og bekrefter at
omregistrering er foretatt.
Ovennevnte må være utført før hunden kan delta
på terminfestet arrangement.
Alle hunder må være ID-merket for å delta på
terminfestede arrangementer (utstillinger, prøver,
mentaltester osv.) i Norge. ID-merkingen må
være utført før påmelding til arrangementet.
I henhold til Mattilsynets forskrift nr. 614 kan
ikke øre-/halekuperte hunder delta på utstillinger
eller prøver, uansett i hvilket land kuperingen har
blitt foretatt.
Naturlig stumphale: Det vises til NKUs til enhver
tid gjeldende liste over raser med naturlig
stumphale..
Se også «kommentarer» pkt. 7.

dersom den på prøvedagen ikke utgjør noen
smittefare. Ved tvil skal det framlegges
veterinærattest som bekrefter dette. Dersom en
hund har pådratt seg en skade som kan
bekreftes av en veterinærattest, skal attesten
medbringes på prøven.
Hunder (av tidligere kuperingsraser) som av
veterinærmedisinske årsaker har amputert
hale, kan delta dersom det fremlegges
veterinærattest med begrunnelse for inngrepet.
Attesten må inneholde hundens reg.nr.,
stambokførte navn og ID-nummer.
Deltakelsestillatelse for slik hund utstedes etter
søknad til NKK.
Se også ”kommentarer” pkt. X.
Førere.
Rett til å delta har enhver som av NKK eller
NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne rett.
Se også «kommentarer» pkt. 7.

Helsestatus.
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 gjeldene innførsel- og
vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan
forekomme.
Det anbefales at deltagende hunder også er
vaksinert mot parvovirusinfeksjon og
parainfluensa (kennelhoste).
Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid.

Påmelding.
All påmelding er bindende, og skal skje på eget
skjema eller som webpåmelding innen
påmeldingsfristens utløp. Skjemaet må være
undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller
den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre
sin rett eller tillatelse til å starte med hunden.
Påmelding som ikke er skrevet på korrekt
skjema, mangler opplysninger eller kommer for
sent, aksepteres ikke. Dersom en deltaker uteblir
fra prøven, skal avgiften uoppfordret sendes
arrangørklubben.
Eier av påmeldt hund skal være medlem i en av
NKKs medlemsklubber eller samarbeidende
utenlandsk organisasjon for å oppnå
medlemsrabatt.
Se også ”kommentarer” pkt. X.

Hund kan ikke delta dersom:
 den er syk,
 den har utøy,
 den er blind og/eller døv,
 drektig tispe kan ikke delta 30 dager før
fødsel, beregnet fra 63 dager etter første
paring,
 eller har valper under 75 dager.

Påmeldingsavgift.
Prøvedeltaker som ikke er medlem av medlems
klubb eller utenlandsk kennelklubb
samarbeidende med NKK, skal betale dobbel
påmeldingsavgift.
Se også ”kommentarer” pkt. X.
Tilbakebetaling av påmeldingsavgift.
Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis:
 Påmeldingen ikke godtas

Hunder som stilles på prøve, skal være i god
mental og fysisk helse og ikke vise tegn på
sykdom. En hund kan kun delta på prøve
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Utover tilbakebetaling av påmeldingsavgiften har
arrangør ikke ansvar for tap eller skade.
Se også ”kommentarer” pkt. X.

prøven. Valper under 4 mnd. får ikke medtas på
prøven.
Tilsyn
Deltaker plikter å føre tilsyn med sin(e)
hund(er), også kontroll og tilsyn med hund
plassert i bur, bil, campingvogn på eller utenfor
prøveområdet.

Avvisning.
Påviselig syke hunder, aggressive hunder eller
hunder det er gitt feilaktige opplysninger om i
påmeldingen skal avvises. Påmeldingsavgiften
refunderes ikke for hunder som avvises under
prøven.
Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får
delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke
adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt
sin tillatelse til dette.
Se også «kommentarer» pkt. 7.

Avstraffelse
Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd
og strøm er ikke tillatt.
Klandre dommer
Enhver dommeravgjørelse er endelig og
udiskutabel. Usportslig opptreden i samband
med dommerens beslutninger er ikke tillatt.
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer
eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse.
Se ”kommentarer” pkt. X.

Utestengelse av hund.
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer
ulempelig, f.eks. jager vilt/bufe, biter
funksjonærer eller uprovosert angriper annen
hund, utestenges fra prøven og gis midlertidig
utestengelse fra prøver inntil saken er ferdig
behandlet.
Ved slik utestengelse skal NKKs representant
konsekvent omtale episoden i sin rapport, som
sendes til NKK første virkedag etter prøven.
NKK kan etter vurdering av det inntrufne forhold
nekte hund/fører deltakelse på prøver for kortere
eller lengre tid.
Se «kommentarer» pkt. 7.

1.4. DOMMERE.
Oppnevnelse av dommere.
Arrangøren forespør og oppnevner dommere så
snart prøven er terminfestet. Det skal kun
benyttes autoriserte dommere.
Dommerplikter.
Dommeren skal:
 Påse at førers navn og hundens ID-merking
er angitt på kritikken og kontrollere
dokumentasjon på ID-merking.
 Under prøven bedømme hundens
prestasjoner.
Dersom hunden utfører et utilfredsstillende
arbeid, kan dommer avbryte prøven.
Se også «kommentarer» pkt. 4.

Doping - Kunstig stimulering.
Se NKKs til enhver tid gjeldende dopingregler.
Deltakerbegrensning.
Se «kommentarer» pkt. 7.
1.3 PRØVEDELTAKERS PIKTER OG
ANSVAR.
Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet
når de ikke er under bedømmelse.

Opprettholdelse av dommerautorisasjon.
Det kreves hoved medlemskap i en av NKKs
medlemsklubber for opprettholdelse av
autorisasjon.
Dommer som ikke har dømt i løpet av de siste 3
år vil bli avautorisert.

Ansvar
Prøvedeltakeren er ansvarlig for sin(e) hund(er).
Ansvaret omfatter også å fjerne etterlatenskaper
(avføring) etter hunden på tilliggende områder,
så som parkeringsplasser og på veien mellom
parkering og terrenget. Eieren og den som
disponerer hunden, er ansvarlig for eventuell
skade forårsaket av hunden i forbindelse med

En dommer som har hatt midlertidig bopel
utenfor Norge i mer enn 3 år må overflytte sin
autorisasjon til kennelklubben i det landet
vedkommende er bosatt i. Om en dommer har
bopel i mer enn ett land, må vedkommende
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bestemme seg for hvilket land autorisasjonen
skal knyttes til. Dommer må selv ta initiativet til
å overføre/avklare sin autorisasjon.
Se også «kommentarer» pkt. 7.

Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas til
følge.
1.6. DISPENSASJON.
NKKs Hovedstyre kan, når særlige
omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra
disse regler.
Se også ”kommentarer” pkt. X.

Regodkjenning.
Se «kommentarer» pkt. 7.
1.5. DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER.
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.
Disiplinærforhold.
Enhver skal under prøven følge gjeldende regler
og bestemmelser og opptre overensstemmende
med god skikk og bruk.
Konflikt mellom prøvedeltakere er arrangøren
uvedkommende.
Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt. Bruk
av pigghalsbånd og strøm, er forbudt. Deltaker
skal rette seg etter anvisning fra dommer.
Dommeren må ikke klandres for sine avgjørelser.
Brudd på regler og bestemmelser kan medføre
advarsel, eventuelt bortvisning fra prøveområdet
og gi midlertidig utestengelse fra prøver inntil
saken er ferdig behandlet.
Disiplinære forhold i prøveområdet påklages til
dommer. Forseelser av graverende art skal
skriftlig rapporteres til prøveledelsen og NKKs
representant innen prøvens utløp. Ved
bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften.
Se «kommentarer» pkt. 7.
Klager.
Vurderinger og avgjørelser som regelverket
overlater til dommerens skjønn kan ikke
påklages.
Deltaker som mener seg skadelidende som følge
av brudd på prøvereglene, kan før prøven
avsluttes, innlevere skriftlig klage til NKKs
representant som behandler klagen på stedet.
Unntak ved prøver hvor kritikkene ettersendes
deltaker, her er fristen 1 uke etter mottatt kritikk.
Avgjørelsen kan påklages til Norsk Kennel Klub
innen 1 uke sammen med protestgebyr.
Protestgebyret er til enhver tid lik det dobbelte av
påmeldingsavgiften til NKK utstillinger.
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om hundens avstamning, tidligere oppnådde
premier eller annet som kan gi deltaker snev av
mistanke om at det kan tenkes tatt utenforliggende
hensyn til bedømmelsen.
Når det gjelder forholdet til deltaker og eventuelle
tilskuere må det understrekes at å være uenig i
dommers vurdering ikke er det samme som
klander. Enhver må ha lov å mene noe annet om en
hund enn det dommeren gjør, og gi uttrykk for det.
Men klander, påstander om at dommeren har dømt
uhederlig eller uetisk, det skal ikke forekomme og
dette skal det slås ned på.

1.7 ETIKK.
Etikk er moralens teori. Vi snakker altså her om de
moralske prinsipper som en prøvedommer og utøver
bør holde seg til.

For at bedømmelsen skal gi et så riktig bilde av
hundene som mulig, er det viktig at forutsetningene
er de samme, at hundene bedømmes likt. Av dette
følger at hundene i prinsippet skal være ukjente for
dommeren, og at bedømmelsen skjer uavhengig av
alt annet enn hva dommeren ser i
bedømmelsesøyeblikket.

Bruk av «sosiale media.»
Dersom du er aktiv på dagens mange tilbud på
nettet, er det viktig at du som dommer aldri nevner
eller diskuterer hunder du har dømt, eller prøver du
har deltatt på. Vær svært varsom med å svare på
andres innlegg av denne karakter.
Som deltaker bør du også utvise varsomhet ved
uttalelser om dommer, andre deltakere, egne og
andres hunder.

Dommerens integritet må ikke trekkes i tvil.
Integritet er ikke bare at en selv vet at man er
uavhengig, men også at andre føler det.
Dommerens objektivitet er den viktigste grunnpilar
i all hundebedømmelse. Dommer og utøver må
således overveie sin opptreden, både i
bedømmelsessituasjoner som dommer, som
deltaker, arrangør og som tilskuer. I tilfeller hvor
dommer har tett relasjon til hundeeier som skal
stille på prøve eller vise hund, og føler selv at dette
blir vanskelig, eller antar at andre vil trekke
integriteten i tvil, bør dommer vurdere å avstå fra
dommeroppdraget. Motsatt vei gjelder at hundeeier
bør avstå fra å melde på hund til bedømmelse for
dommer hvor det vil antas at eiers/dommers
relasjon er egnet til å trekke dommer integritet i
tvil.

Konklusjon:
Opptre korrekt og vis nøytral høflighet så lenge
prøven varer. Alle må behandles likt, enten det er
deltakere, nære venner, dommere eller
nybegynnere. Vær objektiv og positiv, se det beste
i hundene. Vær i god form, vær presentabel.

Dommeren dømmer utelukkende ut fra det hun/han
ser i bedømmelsesøyeblikket, uten hensyn til
kjennskap til deltaker, eller til hundens tidligere
premiering. Denne selvfølgelighet er imidlertid
ikke alltid akseptert av deltaker og eventuelt
publikum. Det er av denne grunn de nordiske
kennelklubber har vedtatt bestemmelsen om at
bedømmelsen på utstilling skal skje uten at
dommeren får se katalogen.

(Disse bestemmelsene er faste og utarbeides av
NKK)

Alle henvendelser fra deltakerne bør være av
praktisk betydning for gjennomføring av prøven.
Henvendelser av prinsipiell karakter må skje via
prøveleder og/eller NKKs representant. Hvis det
gjøres bevisst forsøk på å påvirke dommeren, f.eks.
ved at deltaker omtaler hundens tidligere meritter
eller avstamning, må dommeren gjøre klart at den
slags ikke kan tolereres. I verste fall må dommeren
avslutte prøven og vise deltaker bort, samtidig med
at dette rapporteres til prøveledelsen. Dommeren
må aldri henvende seg til deltakeren med spørsmål
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2. INSTRUKS FOR NKKS REPRESENTANT VED
VANNPRØVER FOR NEWFOUNDLANDSHUND
Gjeldende fra 1.januar 2003
1. NKKs representant oppnevnes av NKK, evt. etter forslag fra klubb/forbund
2. NKKs representant må være medlem i en av Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
3. Representanten er prøvens høyeste myndighet hva angår tolkning av regler
4. Representanten skal være tilstede under hele prøven. NKKs representant kan ikke starte med
hund. Hund tilhørende NKKs representant kan ikke starte.
5. Om disiplinære forhold oppstår, tar prøvens leder dette opp med NKKs representant og saken
forsøkes løst på stedet. Hvis ikke dette lykkes skal man innrapportere saken til NKK.
6. NKKs representant skal fortløpende gjennomgå dommerprotokollen fra dagens prøve og
spesielt kontrollere at det er overensstemmelse mellom prøvereglene og poengsum. Hvis dette
ikke er tilfelle, tar NKKs representant dette opp på stedet med vedkommende dommer.
Poengsum kan eventuelt endres på stedet, forutsatt at feil bruk og/eller fortolkning av
prøveregler kan påpekes. Den fastsatte poengsum kan etter dette ikke endres dersom et ikke
påpekes formelle feil ved arrangementet.
7. For å unngå problemer etter at prøven er avholdt, skal NKKs representant så langt som mulig
benytte tiden under prøven til å avdekke eventuelle uoverensstemmelser, og om mulig avklare
disse på stedet i samråd med prøvens leder.
8. Når prøven er avsluttet skal NKKs representant sammen med prøvens leder gå gjennom
prøvens dokumenter.
9. Hvis det fungerer aspiranter/eksamenskandidater ved prøven skal NKKs representant delta i
behandlingen av disses arbeider sammen med de aktuelle dommere.
10. NKKs representant skal bistå prøveleder ved uttakelse av dommere som skal ha med
aspiranter/eksamenskandidater.
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3. KLASSEINNDELING OG OPPRYKKSREGLER.
3.1. KLASSEINNDELING
Vannprøver består av en kvalifiserende prøve og frem prøveklasser, disse er:
 Svømme og Redningsprøve (SoR)
 Klasse start (VP_start) – uoffisiell
 Klasse 1 (VP1)
 Klasse 2 (VP2)
 Klasse 3 (VP3)
 Elite klasse (VPE) Norgesmesterskap (NM) arrangeres for hunder i VPE.
 Klasse Veteran (VP_Vet)
Svømme- og Redningsprøve (SoR) – bestått / ikke bestått
SoR-prøven har til hensikt å teste at hunden er svømmedyktig og ikke er til fare for andre i vannet.
Godkjent SoR-prøve er obligatorisk for å kunne delta i alle klasser. Prøven består av to øvelser:
 Hunden svømmer fritt.
 Hunden følger fører – bukserer fører tilbake.
Deltagende hund skal være minst 9 måneder.
Delprøve kan gjennomføres på ett eller flere tidspunkter. Dog må øvelse 1 tas først med godkjent
resultat.
Vannprøve startklasse (VP_start) – uoffisiell – 200p
Vannprøven i VP-startklasse omfatter 5 øvelser, samt bedømming av helhetsinntrykk.
Øvelsene er:
 Lineføring (30)
 Enkel apportering (30)
 Hente figurant (40)
 Buksering av båt eller brett (40)
 Søksapportering (40)
Deltagende hund skal være minst 9 måneder.
Junior førere kan delta fra ?? år til ?? år, (redningsvest under gjennomføringen må vurderes).
Junior fører sin hund skal være 24 måneder eller oppnådd godkjent poengsum i Vp2.
Vannprøve klasse 1 (VP1) – 200p
Vannprøven i VP1 omfatter 5 øvelser, samt bedømming av helhetsinntrykk. Øvelsene er:
 Enkel apportering
 Hente figurant
 Buksering av båt
 Søksapportering
 Svømme med fører
Deltagende hund skal være minst 9 måneder.
Vannprøve klasse 2 (VP2) – 200p
Vannprøven i VP2 omfatter 5 øvelser, samt bedømming av helhetsinntrykk. Øvelsene er:
 Hopp fra båt – svømme til fører på land
 Budføring med tau – figurant henger på inn
 Undervannsapportering
 Budføring med tau – buksering av båt
 Livredning av livløs fra land
Deltagende hund skal være minst 12 måneder.
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Vannprøve klasse 3 (VP3) – 250p
Vannprøven i VP3 omfatter 5 øvelser, samt bedømming av helhetsinntrykk. Øvelsene er:
 Hund kalles inn til båt – buksere båt tilbake
 Enkel livbøyeføring
 Drivende båt
 Gjenstand til båt – bytte gjenstand – tilbake til fører
 Livredning fra båt
Deltagende hund skal være minst 18 måneder.
Vannprøve elite klasse (VPE) – 250p
Vannprøven i VPE omfatter 5 øvelser hvor øvelsene trekkes fra de under. Øvelsene er:
E1 – Hoppe fra båt – hente tau på land
E2 – Apportering i riktig retning
E3 – Livbøyeføring av to figuranter i riktig rekkefølge
E4 – Søk figurant bak båt
E5 – Hente gjenstand fra land – bytte til tau – buksere båt til land
E6 – Hente dukke til båt – buksere båt til land
E7 – Livbøye gis fra båt – hund svømmer til figurant – bukserer til land
E8 – Hoppe fra båt – søke etter gjenstand – gjenstand leveres til båt
E9 – Hoppe fra båt – livbøye til figurant – buksere til båt
E10 – Livredning av to figuranter
Deltagende hund skal være minst 24 måneder.
Vannprøve veteran klasse (VP_vet) – 250p
Vannprøven i VP_vet omfatter 5 øvelser hvor øvelsene trekkes fra de under. Øvelsene er:
V1 – Hund kalles inn til båt – buksere båt tilbake
V2 – Drivende båt
V3 – Apportering i riktig retning
V4 – Gjenstand til båt – bytte gjenstand – tilbake til fører
V5 – Tau til figurant – fører/hund drar inn fig
V6 – Søksapport fra båt
V7 – Budføring med tau – buksering av båt
V8 – Enkel livbøyeføring
V9 – Søk figurant bak båt
V10– Undervannsapport
Deltagende hund skal være over 8 år.
Norgesmesterskap (NM)
l NM deltar kun hunder i VPE. Konkurransen skjer i VPE med konkurranseplassering. Deltagende
hund skal være norskeid. Antall deltakere i NM er begrenset oppad til 20 ekvipasjer og nedad til 3
ekvipasjer.
Kvalifisering til NM må skje på en av følgende måter:
 Oppnådd 3 cert i vpE
 Oppnådd 200 poeng eller mer i VpE i løpet av kvalifiseringsperioden – fra foregående års sesong
frem til påmeldingsfristen utgår for inneværende års NM.
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3.2. OPPRYKKSREGLER
Svømme- og Redningsprøve (SoR-prøve)
For å få godkjent SoR-prøve med hunden kreves det at alle øvelsene er godkjent. Med godkjent SoRprøve kan hunden delta i VP_start eller VP1.
Vannprøve start klasse (VP_start) – uoffisiell - poengberegning
Bestått
100 – 200 poeng
Maksimumspoeng
200 poeng
Vannprøve klasse 1 (VP1) - poengberegning
Godkjent
100 – 159 poeng
Oppflyttingspoeng
160 – 200 poeng
Maksimumspoeng
200 poeng
Hund som har oppnådd oppflyttingspoeng og som er fylt 12 måneder, kan delta i VP2. Etter at
hunden har oppnådd oppflyttingspoeng ytterligere 4 ganger, må den rykke opp og konkurrere i VP2.
Vannprøve klasse 2 (VP2) - poengberegning
Godkjent
100 – 159 poeng
Oppflyttingspoeng
160 – 200 poeng
Maksimumspoeng
200 poeng
Hund som har oppnådd oppflyttingspoeng og som er fylt 18 måneder, kan delta i VP3. Etter at
hunden har oppnådd oppflyttingspoeng ytterligere 4 ganger, må den rykke opp og konkurrere i VP3.
Vannprøve klasse 3 (VP3) - poengberegning
Godkjent
125 - 199 poeng
Oppflyttingspoeng 200 – 250 poeng
Maksimumspoeng
250 poeng
Hund som har oppnådd oppflyttingspoeng og som er fylt 24 måneder, kan delta i VP3. Etter at
hunden har oppnådd oppflyttingspoeng ytterligere 4 ganger, må den rykke opp og konkurrere i VPE.
Vannprøve elite klasse (VPE) - poengberegning
Godkjent
125 - 199 poeng
Certifikat
200 – 250 poeng
Maksimumspoeng
250 poeng
Deltakende hund skal ha fylt 24 måneder.
Vannprøve veteran klasse (VP_vet) - poengberegning
Bestått
125 – 250 poeng
Maksimumspoeng
250 poeng
Deltakende hund skal ha fylt 8 år og kan ikke starte i andre klasser på samme prøve.
Utenlandske hunder
Utenlandske hunder som kan dokumentere at de har deltatt på offisielle vannprøver behøver ikke å ta
SoR for å delta på norske vannprøver.
Utenlandske hunder må begynne i VP1 og opparbeide sine opprykk derfra.
Hunder som har startet i høyeste klasse i sitt hjemland, kan velge å starte i VPE.
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4. GJENNOMFØRING OG BEDØMMELSE AV PRØVEN.
Prøven gjennomføres med fri hund, dvs. uten kobbel. Egnet halsbånd eller sele som ikke er til fare
for hunden er tillatt. Fra og med Vp3 må hund ha egnet sele. Det er tillatt å holde i halsbåndet / selen
mellom øvelsene. Flytevest på hunden er ikke tillatt.
Prøvelederens oppgave er å lede ekvipasjene gjennom prøven så likt som mulig.
Hundefører plikter å følge prøvelederens anvisninger og kommandoer i gjennomføring av øvelsene.
Øvelsene starter først på anvisning fra prøvelederen. Dersom hundefører gir sin hund tillatelse eller
hunden starter øvelsen selv uten at prøvelederen har gitt tegn eller tillatelse til det, er det opp til
dommer om øvelsen kan bedømmes eller må startes på nytt. Dersom hunden starter etter at
prøveleder har gitt klarsignal, men før kommando fra fører, regnes dette som tyvstart.
Dommeren kan bestemme om man ved bedømmingen skal ta hensyn til for eksempel høy sjø ved
dårlig vær, og informere om dette før prøven begynner. Avstander skal vurderes etter forhold som
vær og strand. Dommeren skal også ved bedømmingen tenke på at brygger, grunner, skjær og høyt
gress/siv kan for hunden oppfattes som land, og at landkjenning skal bedømmes ut i fra hundens
synsvinkel. Bedømmelsen starter når prøveleder sier «start øvelse».
En øvelse kan avbrytes når hunden på gjentatte kommando/tegn vegrer å adlyde eller kommer tilbake
til fører uten å ha utført øvelsen. Hund som har vært ute i vannet og kommer opp på land, men
selvstendig arbeider videre, kan fortsette uten at øvelsen avbrytes. Dommeren kan avbryte en øvelse
dersom hunden tydelig viser motvilje mot å utføre øvelsen.
Alle øvelser starter på land med mindre det står noe annet i beskrivelsen av øvelsen. Det er i øvelser
ved henting av båt / figurant, tillatt for fører å følge hunden ut i vannet, dog ikke lenger enn at hunden
fremdeles når bunnen med bena. I øvelser der det ikke er tillatt for fører å gå ut i vannet, medfører det
at øvelsen underkjennes. Dog skal «en tå i vannet» ikke føre til underkjennelse.
I tilfeller hvor fører på noen måte hjelper hunden fysisk, eller holder i hunden under øvelsene, skal
det medføre trekk i poengsummen.
Hund som forlater prøveplassen. En konkurrerende hund som forlater det avmerkede
prøveområdet, uten å være i arbeid, etter at øvelsen har startet, skal ikke få godkjent øvelsen.
Har hundefører fått hunden under kontroll innen rimelig tid skal det ikke være til hinder for å
fortsette med de andre øvelsene i prøven. Der det er tydelig at hunden fortsatt arbeider, selv utenfor
det avmerkede området, kan øvelsen fortsette å bedømmes uten store trekk i poengsum.
Forstyrrende bjeffing. Hund som vedvarende bjeffer under øvelsen er forstyrrende. En slik atferd
bør derfor medføre en senking av poengsum for helhetsinntrykk.
Utgangsstilling. Ved utgangsstilling skal hunden være ved førers venstre side om ikke annet er
regelen i en øvelse.
Figurant. Der forholdene tilsier det, vil det være anledning til å bruke en dukke i stedet for levende
figurant.
Båt. Der forholdene tilsier det, vil det være anledning til å bruke et brett i stedet for båt.
Tegn, kommando og hjelpemidler. Hundefører som bruker tegn i stedet for, eller i tillegg til
muntlig kommando / fløyte, skal dette i prinsipp ikke ta lenger tid enn et muntlig kommandoord, dvs.
dersom et tegn blir holdt for lenge, eller gjentas, vil dette regnes som dobbeltkommando. Tekniske
hjelpemiddel som for eksempel klikker, godbiter og leker, er ikke tillatt.
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Avlevering. Hvordan eventuell avlevering skal skje er angitt under den enkelte øvelse.
Bedømmelse helhet. Stor vekt skal legges på intensitet, arbeidsglede og samarbeidsvilje.
I øvelsene eller helhet skal det trekkes for:
 Gjentatt / dobbel kommando
 Klenger / Klatrer
 Avslutter ikke øvelsen korrekt
 Skifter side
 Fører «hjelper / holder» hunden
 Båt får ikke landkjenning
 Slipper tauet / gjenstand
 2. og 3. forsøk ved undervannsapportering i VP
 Tygger på gjenstanden
 Forlater prøveområdet
 Tyvstart
 Markerer
Dommerprotokoll. Det skal benyttes godkjent dommerprotokoll.
Informasjon til førere. Innen prøven begynner, skal prøveleder og dommer informere hundeførerne
om prøveområdets plassering, hvor strandlinjen går og hvordan de ulike gjenstander som skal
anvendes ser ut. Denne informasjon skal skje til samtlige ekvipasjer samlet i hver klasse.

4.1. SVØMME OG REDNINGSPRØVE: SOR-PRØVE
SoR – 1: Svømme 50 meter
Hunden skal, med eller uten fører / hjelper, svømme 50 meter. Strekningen kan enten svømmes som
en strekning på totalt 50 meter, eller med èn eller flere vendinger. Fører / hjelper får bruke alle
hjelpemidler (leke, godbit, stemme) for å oppmuntre og støtte hunden, men hunden skal vise at den
kan svømme fritt en strekning på 50 meter.
SoR – 2: Følge fører 15m – buksere fører til land
Hund og fører svømmer 15 meter i vannet. Førere tar med seg hunden ut i vannet. Hund skal følge
eier uten å klatre. På signal fra dommer henger fører seg på hunden som bukserer tilbake til land.
Fører kan bruke alle hjelpemidler (leke, godbit, stemme) for å oppmuntre og støtte hunden under
øvelsen.
Bedømmelse. Øvelsene skal anses som godkjent dersom de gjennomføres korrekt.
Disse to øvelsene kan enten gjennomføres samlet, eller uavhengig av hverandre som «delprøver», men
øvelse 1 skal alltid godkjennes først. Når alle øvelsene er gjennomført har hunden en godkjent SoRprøve og kan starte i «VP_start» eller «VP1» i vannprøver.
4.2. VANNPRØVE START KLASSE – VP_START – UOFFISIELL
Start – 1. Lineføring – 30 m

Poeng: 30

Startposisjon: Hund og fører befinner seg på land. Hunden skal være i utgangsstilling.
En kjegle er plassert ca 15 m fra startlinjen.
Gjennomføring: Prøveleder spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelse».
Hunden skal følge villig med fritt hengende line (ca 1,5–2m langt) på førers venstre side frem til
kjeglen og tilbake. Hunden skal uten kommando, innta utgangsstilling når fører gjør holdt.
Underkjennelse:
 Tydelig motvilje fra hunden for å følge eier
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Start – 2. Enkel apportering
Poeng: 30
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Prøveleder velger hvilken gjenstand som skal brukes.
Gjennomføring: Prøveleder spør fører: «er du klar?». Øvelsen begynner når fører bekrefter at den er
klar. Prøveleder eller figurant kaster gjenstanden minst 10–15 meter ut fra stranden. Fører sender
hunden når gjenstanden ligger i ro. Hunden skal svømme ut til gjenstanden, gripe den og vende
tilbake til fører på stranden. Avleveringen skal skje fritt etter kommando fra fører, men først når
hunden er helt oppe på land. Øvelsen er slutt når fører har gjenstanden i sin hånd.
Underkjennelse:
 Fører går ut i vannet
 Hund slipper gjenstanden i vannet hvor fører ikke får tak i den.
Start – 3: Hente figurant
Poeng: 40
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. En figurant skal svømme ut ca 10–15 m.
Gjennomføring: Prøveleder spør: «er du klar?» og deretter «start øvelsen». Hund skal på kommando
svømme ut til figurant og buksere denne til land. Figurant skal påkalle hundens oppmerksomhet. Når
hunden kommer ut til figurant skal denne ta tak i hunden. Figurant skal være passiv under
bukseringen. Øvelsen er slutt når hunden når bunnen.
Underkjennelse:
 Vedvarende farlig klatring på figuranten
Start – 4: Buksering av båt
Poeng: 40
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hund skal være i
utgangsstilling. En båt med en figurant plasseres ut ca 10–15 meter. Figurant har et tau som henger
godt synlig for hunden. Ca 0,5 m av tauet skal ligge i vannet.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet. Når hunden kommer frem
til båten gir figurant hunden enden av tauet. Fører kan gi en kommando når hunden tar tauet. Øvelsen
er slutt når båt tar land eller hunden har sluppet tauet uten å ta det igjen.
Underkjennelse:
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
Start – 5: Søksapportering
Poeng: 40
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt fra vannet. En gjenstand plasseres i
vannet av prøveleder eller figurant ca 10 – 15 meter fra stranden uten at hunden ser det. Fører skal
hindre hund i å snu seg så den ikke ser at gjenstand legges ut.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Fører kommanderer hunden direkte fra startposisjon eller fører kan velger å
snu seg før kommando gis. Hunden skal lokalisere, apportere og på land avlevere gjenstanden til
fører. Avleveringen skal skje fritt på kommando fra fører, men først når hunden er helt oppe på land.
Øvelsen er slutt når fører har gjenstanden i sin hånd.
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Underkjennelse:
 Fører går ut i vannet
 Hunden slipper gjenstanden i vannet hvor fører ikke får tak i den.
Start – 6: Helhetsinntrykk
Poeng: 20
Det skal først og fremst tas hensyn til ekvipasjens samarbeid under og mellom øvelsene. Hundens
samarbeidsvilje, arbeidsglede og intensitet skal også vektlegges.
4.3. VANNPRØVE KLASSE 1 - VP1
VP1 – 1: Enkel apportering
Poeng: 30
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Prøveleder velger hvilken gjenstand som skal brukes.
Gjennomføring: Prøveleder spør fører: «er du klar?». Øvelsen begynner når fører bekrefter at den er
klar. Prøveleder eller figurant kaster gjenstanden minst 10 – 15 meter ut fra stranden. Fører sender
hunden når gjenstanden ligger i ro. Hunden skal svømme ut til gjenstanden, gripe den og vende
tilbake til fører på stranden. Avleveringen skal skje fritt etter kommando fra fører, men først når
hunden er helt oppe på land. Øvelsen er slutt når fører har gjenstanden i sin hånd.
Underkjennelse:
 Fører går ut i vannet
 Hund slipper gjenstanden i vannet hvor fører ikke får tak i den.
VP1 – 2: Hente figurant
Poeng: 40
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. En figurant skal svømme ut ca 20 m.
Gjennomføring: Prøveleder spør: «er du klar?» og deretter «start øvelsen». Hund skal på kommando
svømme ut til figurant og buksere denne til land. Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet.
Når hund kommer ut til figurant skal denne ta tak i hunden. Figuranten skal være passiv under
bukseringen. Øvelsen er slutt når hunden når bunnen.
Underkjennelse:
 Vedvarende farlig klatring på figuranten
VP1 – 3: Buksering av båt
Poeng: 40
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hund skal være i
utgangsstilling. En båt med en figurant plasseres ut ca 20 meter. Figurant har et tau som henger godt
synlig for hunden. Ca 0,5 m av tauet skal ligge i vannet.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet. Når hunden kommer frem
til båten gir figuranten hunden enden av tauet. Fører kan gi en kommando når hunden tar tauet.
Øvelsen er slutt når båt tar land eller hunden har sluppet tauet uten å ta det igjen.
Underkjennelse:
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
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VP1 – 4: Søksapportering
Poeng: 30
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt fra vannet. En gjenstand plasseres i
vannet av prøveleder eller en hjelper ca 10–15 meter fra stranden uten at hunden ser det. Fører skal
hindre hunden i å snu seg så hunden ikke ser at gjenstand legges ut.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Fører kommanderer hunden direkte fra startposisjon eller fører kan velger å
snu seg før kommando gis. Hunden skal lokalisere, apportere og på land avlevere gjenstanden til
fører. Avleveringen skal skje fritt på kommando fra fører, men først når hunden er helt oppe på land.
Øvelsen er slutt når fører har gjenstanden i sin hånd.
Underkjennelse:
 Fører går ut i vannet
 Hunden slipper gjenstanden i vannet hvor fører ikke får tak i den.
VP1 – 5: Svømme med fører
Poeng: 40
Startposisjon: Fører og hunden befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling.
Gjennomføring: Prøveleder spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelsen». Hund og fører skal
gå ut på dypt vann og svømme sammen utover. Hunden skal svømme fritt – fortrinnsvis på venstre
side av fører. Etter ca 15 meters svømming gir prøveleder signal til fører om å vende. Hund og fører
skal da vende mot land, og på kommando fra fører skal hunden buksere fører til land. Øvelsen er slutt
når hunden når bunnen.
Underkjennelse:
 Vedvarende klatring på fører
VP1 – 6: Helhetsinntrykk
Poeng: 20
Det skal først og fremst tas hensyn til ekvipasjens samarbeid under og mellom øvelsene. Hundens
samarbeidsvilje, arbeidsglede og intensitet skal også vektlegges.

4.3. VANNPRØVE KLASSE 2 - VP2
VP2 – 1: Hopp fra båt – svømme til land
Poeng: 40
Startposisjon: Hund befinner seg i båten ca 30 – 40 meter fra land. Fører er på land. Figurant i båt
holder hund om fører ønsker dette.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at figurant har sluppet hunden, spør fører: «er du
klar?» og deretter «start øvelsen». Fører gir hunden kommando eller tegn for å kalle inn hunden fra
båten. Øvelsen er slutt når hunden er tilbake på land i utgangsstilling.
Underkjennelse:
 Hunden reager ikke på kommando
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VP2 – 2: Budføring med tau – figurant henger i tau til land
Poeng: 40
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Fører holder et tau i hånda. En figurant skal svømme ut ca 20 - 25 m.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden gripe tauet fra fører og svømme til figuranten.
Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet. Figurant griper tak i tauet og bukseres til land av
hunden. Når hunden tar bunnen med bena skal fører møte og hjelpe figuranten opp på land. Øvelsen
er slutt når alle er på land.
Underkjennelse:
 Fører tydelig presser tauet inn i hundens munn
 Farlig klatring på figurant
VP2 – 3: Undervannsapportering
Poeng: 30
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hund skal være i
utgangsstilling. Fører holder gjenstanden i hånden.
Gjennomføring: Prøveleder spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelse». Fører og hund går
sammen ut i vannet. På kommando/tegn fra prøveleder skal fører slippe gjenstanden ca 1 armlengde
foran hunden på ca 30 cm dybde. Fører sender hunden når gjenstanden ligger i ro. Hunden skal på
kommando fra fører lokalisere, ta opp og avlevere gjenstanden. Avleveringen kan skje fritt ute i
vannet eller på land. Hund og fører returnerer deretter til utgangspunktet og inntar utgangsstilling.
Fører har 3 forsøk på å få hunden til å gjennomføre øvelsen. Øvelsen er slutt når fører har fått
gjenstanden og ekvipasjen er tilbake i utgangsstilling på land.
Underkjennelse:
 Hunden klarer ikke å gjennomføre øvelsen på 3 forsøk
VP2 – 4: Budføring med tau - buksering av båt
Poeng: 40
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hund skal være i
utgangsstilling. Båt med en figurant plasseres ut ca 20–25 meter fra angitt punkt ligger en båt med en
figurant og en roer. Fører holder et tau i hånda.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden gripe tauet og svømme ut til figuranten i båten.
Figurant skal påkalle hundens oppmerksomhet. Når hunden kommer frem til båten skal figuranten
gripe tak i tauet. Fører kan gi en kommando til hunden ved båten. Hunden skal buksere båten til land.
Øvelsen er slutt når båt tar land eller hunden har sluppet tauet uten å ta det igjen.
Underkjennelse:
 Fører tydelig presser tauet inn i hundens munn
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
VP2 – 5: Livredning av bevisstløst menneske (dukke)
Poeng: 30
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Et menneske (eller en dukke på størrelse med et menneske) faller ut i vannet fra båt,
på ca 20 – 25 m.
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Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Hund og fører skal sammen svømme til figuranten. Fører redder figuranten
og henger på hunden for å bli buksert tilbake til land. Øvelsen er slutt når hunden har bunnkjenning.
Underkjennelse:
 Farlig klatring på fører eller figurant
VP2 – 6: Helhetsinntrykk
Poeng: 20
Det skal først og fremst tas hensyn til ekvipasjens samarbeide under og mellom øvelsene. Hundens
samarbeidsvilje, arbeidsglede og intensitet skal også vektlegges.
4.4. VANNPRØVE KLASSE 3 – VP3
VP3 – 1: Hund kalles inn til båt – buksere båt tilbake
Poeng: 50
Startposisjon: Hund befinner seg i utgangsstilling på stranden sammen med fører. Fører har et tau
som tas med i båten. Båten plasseres på ca 20 meter.
Gjennomføring: Prøveleder spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelsen». Fører gir hunden
kommando for å bli sittende og går opp i båten som legges i posisjon. Fører kaller inn hunden når
båten er på plass. Fører gir hunden tauet ved båten og kan gi samtidig gi en kommando til hunden.
Hunden skal buksere båten til land. Øvelsen er slutt når båt tar land eller hunden har sluppet tauet
uten å ta det igjen.
Underkjennelse:
 Hunden reager ikke på kommando
 Fører tydelig presser tauet inn i hundens munn
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
VP3 – 2: Enkel livbøyeføring
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Fører holder et tau med en livbøye i hånden. En figurant hopper/faller i vannet fra en
båt på ca 20 – 25 meter.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden gripe tauet fra fører og svømme til figuranten.
Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet. Figurant griper tak i livbøyen og bukseres til land
av hunden. Når hunden tar bunnen med bena, skal fører møte og hjelpe figuranten opp på land.
Øvelsen er slutt når alle er på land.
Underkjennelse:
 Fører tydelig presser tauet inn i hundens munn
VP3 – 3: Drivende båt
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. En båt ligger med tau hengende ned i vannet på ca 25 meter.
Roer ligger skjult nede i båten.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden svømme til båten, søke opp tauet, gripe tauet og
buksere båten til land. Øvelsen er slutt når båten har landkjenning.
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Underkjennelse:
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
VP3 – 4: Gjenstand til båt – bytte gjenstand – tilbake til fører
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Fører får en gjenstand fra prøveleder. Båt med figurant er plassert på ca 25 meter.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden gripe gjenstand fra fører og svømme til båten.
Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet. Figurant bytter gjenstand med hunden når den er
ved båt. Fører kan gi kommando når hund er ved båten. Avleveringen skal skje fritt på kommando fra
fører, men først når hunden er helt oppe på land. Øvelsen er slutt når hund og fører er tilbake i
utgangsstilling, uten ekstra kommando.
Underkjennelse:
 Hunden slipper gjenstanden mens den svømmer uten å gripe det igjen
VP3 – 5: Livredning fra båt
Poeng: 40
Startposisjon: Hund og fører befinner seg i båt, sammen med roer og figurant, på ca 20 meter.
Gjennomføring: Båten starter fra land. Cirka halvveis ut «faller» figuranten i vannet og roper uten å
benytte hundens navn. Båten tas ca 10 meter videre utover og legges slik at ekvipasjen har retning
mot figurant. Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og deretter
«start øvelsen». Hunden skal på førers kommando hoppe ut av båten. Fører følger etter ut i vannet og
svømmer sammen med hunden til figuranten. Fører redder figuranten og henger på hunden for å bli
buksert tilbake til land. Øvelsen er slutt når hunden har bunnkjenning
Underkjennelse:
 Farlig klatring på fører eller figurant
VP3 – 6: Helhetsinntrykk
Poeng: 10
Det skal først og fremst tas hensyn til ekvipasjens samarbeide under og mellom øvelsene. Hundens
samarbeidsvilje, arbeidsglede og intensitet skal også vektlegges.
4.5. VANNPRØVE KLASSE ELITE – VPE
VPE – E1: Hoppe fra båt – hente tau på land
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner i en båt på ca 20 m. Ved land er en hjelper med et ca 30 m
langt tau.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Prøveleder avklarer med fører hvilke tegn som skal brukes for å bekrefte
svar på spørsmål. Hunden skal på kommando hoppe fra båten, svømme inn til land, hente tauet hos
figurant som står i vannet, og svømme tilbake til båten igjen. Kommando kan gis når hunden er hos
figurant. Øvelsen er over når fører i båten har fått tak i tauet. Det er frivillig om fører vil ta hunden
opp i båten, eller la den svømme inn til land igjen.
VPE – E2: Apportering i riktig retning
Poeng: 50
Startposisjon: Fører og hund befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. 2 like gjenstander plasseres i vannet fortrinnsvis fra båt, ca 20 meter ut fra land og 20
meter fra hverandre.
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Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass før fører blir informert om hvilken
gjenstand som skal hentes. Prøveleder spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelsen».
På kommando fra fører skal hunden apportere gjenstanden. Avlevering av gjenstanden skal, etter
tillatelse fra prøveleder, skje på kommando fra fører, men først når hunden er tilbake i
utgangsstilling, eller for hund som avleverer foran, står eller sitter rolig foran fører. Hund som
avleverer foran, og innen 10 sek uten ny kommando ikke er tilbake i utgangsstilling, skal ha trekk i
poengsummen. Øvelsen er slutt når hunden er tilbake i utgangsstilling (eller 10 sek etter avlevering).
Underkjennelse:
 Hunden tar feil gjenstand
 Fører går ut i vannet før øvelsen er avsluttet
VPE – E3: Livbøyeføring av to figuranter i riktig rekkefølge
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. På stranden er en livbøye med tau. Figurantene befinner seg på ca 15–20 meter og
15–20 meter fra hverandre.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at figurantene er på rett plass før fører blir informert
om hvilken figurant som skal hentes først. Prøveleder spør: «er du klar?» og deretter «start øvelsen».
Hunden skal på kommando ta tauet fra fører og svømme til den figuranten som skal hentes først.
Figuranten henger seg på livbøyen og kommando gis for å hente figurant nr 2. Figurant nr 2 griper
tak i bøyen og begge figuranter blir buksert til land av hunden. Når hunden tar bunnen med bena skal
fører møte og hjelpe figurantene. Øvelsen er slutt når alle er på land.
Underkjennelse:
 Fører presser tauet inn i hundens munn
 Hunden henter feil figurant først
VPE – E4: Søk figurant bak båt
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. En båt er plassert parallelt med stranda på ca. 20 – 25 m.
Bak båten legges det en figurant når hunden ikke ser.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Hunden skal på kommando svømme til båt, søke opp figurant og buksere
med figurant til land. Når hunden tar bunnen med bena, skal fører møte hunden og hjelpe figurant.
Øvelsen er slutt når alle er på land.
Underkjennelse:
 Farlig klatring på figurant
VPE – E5: Hente gjenstand fra land – bytte til tau – buksere båt til land
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg i en båt på ca 20 m. En figurant står med en gjenstand i
strandkanten.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Hunden skal på kommando hoppe fra båt og svømme inn til land. Hunden
skal ta gjenstand fra figuranten og returnere med gjenstanden tilbake til fører. Ved båten skal hunden
bytte gjenstand med tau fra fører og buksere båt til land. Øvelsen er slutt når båten har landkjenning.
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Underkjennelse:
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
VPE – E6: Hente dukke til båt– buksere båt til land
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Fra båt plasseres en dukke
ca 10 m ut og båten legges på ca. 20-25 m.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen”. Hunden skal på kommando svømme ut til dukken, ta dukken til båten og ved
båten bytte dukka mot et tau fra figurant. Hund skal buksere båt til land. Øvelsen er slutt når båten
har landkjenning.
Underkjennelse:
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
VPE – E7: Livbøye gis ved båt – hund svømmer til figurant – bukserer til land Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Båt og figurant befinner seg på ca 20 meter og 20 meter fra hverandre.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass og spør fører: «er du klar?” og
deretter «start øvelsen». Hunden skal på kommando svømme til båt og få en livbøye med tau.
Kommando gis fra fører ved båten. Hund tar livbøyen til figurant som påkaller hundens
oppmerksomhet etter at den har fått livbøyen. Figurant henger på livbøyen og hunden bukserer
figuranten til land. Når hunden tar bunnen med bena, skal fører møte hunden og hjelpe figurant.
Øvelsen er slutt når alle er på land.
Underkjennelse:
 Farlig klatring på figurant
VPE – E8: Hoppe fra båt – søk etter gjenstand – gjenstand leveres til båt
Startposisjon: Hund og fører befinner seg i en båt på ca 30m.

Poeng: 50

Gjennomføring: En gjenstand mistes fra båten på ca 15 – 20 m. Prøveleder forsikrer seg om at alt er
på rett plass, spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelsen». Hunden skal på kommando hoppe
fra båt, søke opp gjenstand og ta den med tilbake til fører. Øvelsen er over når fører har fått gjenstand
i sin hånd. Det er frivillig om fører vil ta hunden opp i båten, eller la den svømme inn til land igjen.
VPE – E9: Hoppe fra båt – livbøye til figurant – buksere til båt
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Fra båt legges figurant ca
15 m ut, båten legges på ca. 30 m.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Hunden skal hoppe på kommando, før den får livbøye med tau fra fører.
Hunden tar livbøye til figurant for så å buksere den tilbake til båt. Øvelsen er over når fører har tak i
figurant. Det er frivillig om fører vil ta hunden opp i båten, eller la den svømme inn til land igjen.
Underkjennelse:
 Farlig klatring på figurant
 Fører presser tauet inn i hundens munn
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VPE – E10: Livredning av to figuranter
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på land, vendt mot vannet i utgangsstilling. 2 figuranter
plasseres i vannet fortrinnsvis fra båt, på ca 15 meter og 15 meter fra hverandre.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at figuranter er på rett plass, spør fører: «er du klar?»
og deretter «start øvelsen». Hund og fører svømmer til hver sin figurant. Hund skal på kommando
hente venstre figurant. Venstre figurant henger seg på hunden. Kommando gis for å hente fører ved
høyre figurant. Fører redder sin figurant og tar tak i hunden, hund bukserer alle tre til land. Øvelsen
er slutt når hunden når bunn med bena.
Underkjennelse:
 Farlig klatring på figurant
4.6. VANNPRØVE KLASSE VETERAN – VP_VET
VP_veteran – V1: Hund kalles inn til båt – buksere båt tilbake
Poeng: 50
Startposisjon: Hund befinner seg i utgangsstilling på stranden sammen med fører. Fører har et tau
som tas med i båten. Båten plasseres på ca 15 meter.
Gjennomføring: Prøveleder spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelsen». Fører gir hunden
kommando for å bli sittende og går opp i båten som legges i posisjon. Fører kaller inn hunden når
båten er på plass. Fører gir hunden tauet ved båten og kan gi en kommando. Hunden skal buksere
båten til land. Øvelsen er slutt når båt tar land eller hunden har sluppet tauet uten å ta det igjen.
Underkjennelse:
 Hunden reager ikke på kommando
 Fører tydelig presser tauet inn i hundens munn
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
VP_veteran – V2: Drivende båt
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. En båt ligger med tau hengende ned i vannet på ca 15 meter.
Roer ligger skjult nede i båten.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden svømme til båten, søke opp tauet, gripe tauet og
buksere båten til land. Øvelsen er slutt når båten har landkjenning.
Underkjennelse:
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
VP_veteran – V3: Apportering i riktig retning
Poeng: 50
Startposisjon: Fører og hund befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. 2 like gjenstander plasseres i vannet fortrinnsvis fra båt, ca 20 meter ut fra land og 20
meter fra hverandre.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass informeres fører om hvilken
gjenstand som skal hentes. Prøveleder spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelsen».
På kommando fra fører skal hunden apportere gjenstanden. Avlevering av gjenstanden skal, etter
tillatelse fra prøveleder, skje på kommando fra fører, men først når hunden er tilbake i
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utgangsstilling, eller for hund som avleverer foran, står eller sitter rolig foran fører. Hund som
avleverer foran, og innen 10 sek uten ny kommando ikke er tilbake i utgangsstilling, skal ha trekk i
poengsummen. Øvelsen er slutt når hunden er tilbake i utgangsstilling (eller 10 sek etter avlevering).
Underkjennelse:
 Hunden tar feil gjenstand
 Fører går ut i vannet før øvelsen er avsluttet
VP_veteran – V4: Gjenstand til båt – bytte gjenstand – tilbake til fører
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Fører får en gjenstand fra prøveleder. Båt med figurant er plassert på ca 20 meter.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden gripe gjenstand fra fører og svømme til båten.
Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet. Figurant bytter gjenstand med hunden når den er
ved båt. Fører kan gi kommando når hund er ved båten. Avlevering av gjenstanden skal, etter
tillatelse fra prøveleder, skje på kommando fra fører, men først når hunden er tilbake i
utgangsstilling, eller for hund som avleverer foran, står eller sitter rolig foran fører. Hund som
avleverer foran, og innen 10 sek uten ny kommando ikke er tilbake i utgangsstilling, skal ha trekk i
poengsummen. Øvelsen er slutt når hunden er tilbake i utgangsstilling (eller 10 sek etter avlevering)..
Underkjennelse:
 Hunden slipper gjenstanden mens den svømmer uten å gripe det igjen
VP_veteran – V5: Tau til figurant – fører/hund drar inn figurant
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Fører holder et langt tau i hånda. En figurant skal svømme ut på ca 20 m.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden gripe tauet fra fører og svømme til figuranten.
Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet. Figurant griper tak i tauet og bukseres til land av
hunden. Førere kan hjelpe hunden ved å dra inn figuranten med tauet. Når hunden tar bunnen med
bena, skal fører møte og hjelpe figuranten opp på land. Øvelsen er slutt når alle er på land.
Underkjennelse:
 Fører tydelig presser tauet inn i hundens munn
 Farlig klatring på figurant
VP_veteran – V6: Søksapport fra båt
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Prøveleder velger hvilken gjenstand som skal brukes. Båt legger ut gjenstand på ca
20meter
Gjennomføring: Båten legges i posisjon. Prøveleder spør fører: «er du klar?». Øvelsen begynner når
fører bekrefter at den er klar. Figurant kaster gjenstanden ut fra båt. Fører sender hunden når
gjenstanden ligger i ro. Hunden skal svømme ut til gjenstanden, gripe den og vende tilbake til fører
på stranden. Avlevering av gjenstanden skal, etter tillatelse fra prøveleder, skje på kommando fra
fører, men først når hunden er tilbake i utgangsstilling, eller for hund som avleverer foran, står eller
sitter rolig foran fører. Hund som avleverer foran, og innen 10 sek uten ny kommando ikke er tilbake
i utgangsstilling, skal ha trekk i poengsummen. Øvelsen er slutt når hunden er tilbake i
utgangsstilling (eller 10 sek etter avlevering).
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Underkjennelse:
 Fører går ut i vannet
 Hund slipper gjenstanden i vannet hvor fører ikke får tak i den.
VP_veteran – V7: Budføring med tau – buksering av båt
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hund skal være i
utgangsstilling. Båt med en figurant plasseres ut ca 20 meter. Fører holder et tau i hånda.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden gripe tauet og svømme ut til figuranten i båten.
Figurant skal påkalle hundens oppmerksomhet. Når hunden kommer frem til båten skal figuranten
gripe tak i tauet. Fører kan gi en kommando til hunden ved båten. Hunden skal buksere båten til land.
Øvelsen er slutt når båt tar land eller hunden har sluppet tauet uten å ta det igjen.
Underkjennelse:
 Fører tydelig presser tauet inn i hundens munn
 Hunden slipper tauet mens den svømmer uten å gripe det igjen
VP_veteran – V8: Enkel livbøyeføring
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. Fører holder et tau med en livbøye i hånden. En figurant hopper/faller i vannet fra en
båt på ca 15 meter.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alt er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». På kommando skal hunden gripe tauet fra fører og svømme til figuranten.
Figuranten skal påkalle hundens oppmerksomhet. Figurant griper tak i livbøyen og bukseres til land
av hunden. Når hunden tar bunnen med bena, skal fører møte og hjelpe figuranten opp på land.
Øvelsen er slutt når alle er på land.
Underkjennelse:
 Fører tydelig presser tauet inn i hundens munn
VP_veteran – V9: Søk figurant bak båt
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling. En båt er plassert parallelt med stranda på ca 10 – 15 m.
Bak båten legges det en figurant når hunden ikke ser.
Gjennomføring: Prøveleder forsikrer seg om at alle er på rett plass, spør fører: «er du klar?» og
deretter «start øvelsen». Hunden skal på kommando svømme til båt, søke opp figurant og bringe med
figurant til land. Når hunden tar bunnen med bena, skal fører møte hunden og hjelpe figurant.
Øvelsen er slutt når alle er på land.
Underkjennelse:
 Farlig klatring på figurant
VP_veteran – 10: Undervannsapport
Poeng: 50
Startposisjon: Hund og fører befinner seg på stranden vendt mot vannet. Hunden skal være i
utgangsstilling ca 3m fra vannkanten.
Gjennomføring: Prøveleder / figurant slipper gjenstanden i vannet på ca 30 cm dyp.
Prøvelederen spør fører: «er du klar?» og deretter «start øvelsen». På kommando fra fører skal
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hunden lokalisere, gripe og overlevere gjenstanden til fører på land. Avlevering av gjenstanden skal,
etter tillatelse fra prøveleder, skje på kommando fra fører, men først når hunden er tilbake i
utgangsstilling, eller for hund som avleverer foran, står eller sitter rolig foran fører. Hund som
avleverer foran, og innen 10 sek uten ny kommando ikke er tilbake i utgangsstilling, skal ha trekk i
poengsummen. Øvelsen er slutt når hunden er tilbake i utgangsstilling (eller 10 sek etter avlevering).
Underkjennelse:
 Hunden kommer på land uten gjenstanden
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5. PREMIERING.
Premiering i SoR-prøve
Det gis ikke poeng i SoR-prøve, kun godkjent/ikke godkjent.
Ved godkjent SoR-prøve utdeles diplom og SoR-sløyfe.
Premiering i VP_start, VP1, VP2, VP3, VPE og VP_veteran
Alle poengene summeres, og høyeste poengsum gir beste plassering osv.
Ved lik poengsum i en klasse, er det den øvelsen med høyest koeffisient som er først tellende,
deretter den med nest høyest osv.
Godkjent poengsum i en øvelse er minimum 50 % av full poengsum
Prøve med godkjent poengsum i alle øvelser i VP_startklasse kvalifiserer til bronsemerke.
Prøve med godkjent poengsum i alle øvelser i VP1 kvalifiserer til sølvmerke
Prøve med godkjent poengsum i alle øvelser i VP2 kvalifiserer til gullmerke
Premiering i NM
Poeng og rekkefølge bestemmes som for VPE.
Mellomtittel
Følgende mellomtittel kan oppnås i Vannprøver
VpI – ved oppnådd oppflyttingspoeng tre ganger i Vp1
VpII – ved oppnådd oppflyttingspoeng tre ganger i Vp2
VpIII – ved oppnådd oppflyttingspoeng tre ganger i Vp3
Certifikat og Championat
Cert deles ut til alle ekvipasjoner ved oppnådd 200 poeng i VPE.
For tildeling av championat vises det til NKK’s championatregler

6. MATERIALOVERSIKT.
På prøveplassen skal det finnes:
• Stoppeklokke.
• Minimum 3 forskjellige flytende gjenstander + 2 like gjenstander
• Undervannsapport: ca 10x10 cm av lyst materiale med innsydd tyngdemateriale
• Årer: av tre eller plast: 2 stk
• Gjenstand til avstandsmarkering (markering av startpunkt)
• Tau som flyter min 30 meter, 1 stk
• Tau som flyter ca 3-4 meter med knute, 2 stk
• Livbøye
• Båt med årer eller motor
• Brett av typen SUP(stand up paddelboard)
• Dukke i menneskestørrelse utstyrt med våtdrakt
• (Sklisikker matte – underlag ved hopp fra båt der overflate er glatt)
• Chip – avleser
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7. KOMMENTARER TIL NKKS FELLESBESTEMMELSER.
Som tillegg til NKKs fellesbestemmelser gjelder også følgende for Vannprøver:
Generelt. Vannprøver kan arrangeres av Norsk Newfoundlandsklubb (NNK) og Norsk Leonberger
Klubb (NLBK), og disses avdelinger. Kun newfoundlandshund, europeisk landseer og leonberger er
godkjente raser for deltakelse på offisielle vannprøver.
Søknader. Alle - også Leonbergerklubben - sender søknad om å avholde prøve til NNK v/
Bruksrådet som koordinerer disse og legger søknadene inn elektronisk til NKK innen fristens utløp.
Prøvedokumenter. Som kritikkskjemaer benyttes ”Dommerprotokoller” utarbeidet for hver klasse.
Ledelse av prøven. Prøveleder skal forvisse seg om at arrangøren har skaffet til veie det nødvendige
utstyr før prøven begynner. For gjennomføring av øvelsene assisteres prøveleder av roere og
figuranter. I tillegg behøves en skriver og andre hjelpemannskaper.
Startrekkefølge. Startrekkefølgen bestemmes ved loddtrekning klassevis ved på forhånd oppgitt
tidspunkt.
Overtegning. Arrangøren har rett til å begrense deltakerantallet dersom dette er nødvendig for å
kunne gjennomføre prøven på forsvarlig måte, og det ikke er mulig å kjøre prøven over to dager.
Begrensningen avgjøres med:
• Samme fører får ikke delta med to hunder i samme prøve
• Loddtrekning mellom alle påmeldte. Loddtrekningen skal foretas så snart som mulig etter at
søknadsfristen har gått ut, og senest 14 dager før prøvens 1. dag skal alle påmeldte deltakere få
beskjed. I tillegg til de ekvipasjene som blir trukket ut til å være med, skal det trekkes ut 2
reserver i hver klasse.
Førere. Hundefører skal være fylt 12 år i løpet av prøveåret.
Hunder.
• For å kunne delta på offisiell vannprøve må hunden senest på prøvedagen ha godkjent Svømme
og Redningsprøve (SoR)
• Arrangøren kan bestemme at løpske tisper får delta. Den løpske tispen har ikke adgang til
prøveområdet før de andre hundene er ferdige med sin prøve (alle klassene), og prøvens leder har
gitt tillatelse til dette.
• Hannhund som ikke har normalt utviklede, eller som mangler en eller begge testikler kan delta på
lik linje med andre deltagende hunder.
Avvisning.
• Hund som er aggressiv mot mennesker
• Hund som på grunn av gemytt tre ganger har fått 0-premie på utstilling skal avvises.
• Hund som samme dag har deltatt i en annen klasse i vannprøver (gjelder ikke SoR) skal avvises.
Utestengelse av hund. Se ”Avvisning” ovenfor.
Deltakerbegrensning. Se ”Overtegning” ovenfor.
Opprettholdelse av dommerautorisasjon. Se fellesbestemmelsen pkt 1.4.
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Regodkjenning. Dommer skal regodkjenne sin autorisasjon, må avlegge teoretisk og praktisk prøve
etter gjeldende regler for dommeraspiranter, se kap 8.
Dommerhonorar og reisegodtgjørelse. Dommerhonorar og reisegodtgjørelse skal ikke være høyere
enn de satser som er fastsatt av NKK.

8. UTDANNINGSREGLER FOR DOMMERE VED VANNPRØVER
1. Egnede kandidater anmodes av NNK v/styret om å utdanne seg til Vannprøvedommere.
Kandidaten må ha god erfaring med det arbeide hundene skal gjøre. Det må dessuten legges stor
vekt på kandidatens personlige egenskaper. Kandidaten må selv ha trent og deltatt med hund i
offisielle Vannprøver. Kandidaten skal ha oppnådd godkjent poengsum i VP2. Kandidaten må ha
interesse for vannarbeid og være minst 20 år.
2. Kandidaten må dokumentere aktivitetene gjennom hele utdanningen. Det skal dokumenteres når,
hvor og ved hvilke prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått med underskrift fra
dommere, NKKs representant, prøveleder evt. med stempel. Utdanningen administreres i sin
helhet av NNK v/styret. Kandidaten må før elevarbeidet avlegges være medlem i en av NKKs
medlemsklubber.
3. Elev/aspirantarbeid skal avlegges på terminfestede prøver. Før elev/aspirantarbeidet avlegges, må
NNKs krav om gjennomgått og bestått teoretisk dommerkurs være oppfylt. Det skal anmodes
NNK om å fungere i hvert enkelt tilfelle. Anmodningen skal være NNK i hende før utløpet av
anmeldelsesfristen for den prøven det gjelder. Det skal kun gå 1 aspirant pr. dommer.
Elevfunksjon kan ikke innvilges hvis det er søkt om aspirantfunksjon på samme prøve.
4. Det er to hensikter med elevtjenesten. For det første skal eleven ha mulighet til å lære ting om
vannprøver (regler for bedømming, arrangement og gjennomføring både teoretisk og praktisk)
som han/hun ikke har tilegnet seg tidligere. For det andre skal dommeren få inntrykk av elevens
skikkethet til senere å bli dommer. For at disse hensikter skal oppnås er det nødvendig at
dommeren samtaler med eleven både under og etter bedømmelsen.
5. For å bli antatt som aspirant må kandidaten ha fungert som elev ved minst 2 prøver. Kandidaten
må ha avlagt og godkjent elevarbeid for minst 10 hunder, hvorav 5 i VP1/VP2 og 5 i VP3/VPE.
6. Hensikten med aspirantarbeidet er å gi en selvstendig, egenhendig skrevet bedømmelse av hver
enkelt hund på godkjente skjemaer som utleveres fra prøvens arrangør. Aspiranten må ikke
konferere med noen under bedømmelsen.
7. Aspiranten må ha avlagt aspirantarbeid på minst 2 prøver og for minst 10 hunder. hvorav 5 i
VP1/VP2 og 5 i VP3/VPE. Aspirantarbeid skal være avsluttet senest 5 år etter innvilget
elevstatus.
8. Når aspirantarbeid er avlagt, skal dette umiddelbart etter prøven gjennomgås med dommer for
vurdering av arbeidet. Dommer kvitterer ut om det er godkjent / ikke godkjent. Protokollene
leveres til prøvens leder i lukket konvolutt og oppbevares til autorisasjon er godkjent.
9. Dommermøte avholdes med de dommere som har hatt med aspiranten under prøvene. Det blir her
avgjort om aspiranten har avlagt et arbeid som kvalifiserer ham/henne til dommer. Ved evt. tvil
kan aspiranten innkalles og eksamineres i regler og forklare nærmere sin bedømmelse.
10. Finner man å kunne innstille aspiranten til autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige data.
Kortet, aspirantarbeidene og 2 stk. passfotos sendes deretter til NKK, som avgjør om aspiranten
autoriseres. NKK utsteder dommerautorisasjonskort og registrerer den nye dommeren. Hvis man
ikke finner å kunne innstille aspiranten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også
påføres om aspiranten anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, evt. hvor lenge aspiranten
anbefales å vente.
11. Det benyttes kun dommere med bred dommererfaring/kompetanse til elev / aspirantarbeider.
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