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CHAMPIONATREGLER 
 

1. GENERELT OM CHAMPIONATER 
 Alle registrerte hunder som fyller de gitte krav, kan oppnå ulike championat-titler. 

Championatene er delt inn i kategoriene utstilling, bruk og prøver.  
 Campionatene deles videre inn i Norske, andre nasjonale det flere nasjonale 
 Nordiske og internasjonale.  
 Dette regelverk regulerer de krav som gjelder for oppnåelse av de ulike Norske, nordiske 

og internasjonale championater ( evt. Kombinasjon av disse). Oversikten er basert på 
rene championatkrav. For ren deltagelse i mange klasser/grener stilles minimumskrav for 
deltagelse. For nøyaktig oversikt over dette viser vi til de aktuelle regler for 
konkurransen (f.eks. utstillingsreglene). 

 

2. GRUNNREGLER 
2.1 Hunden kan bli champion i hvilket som helst av de nordiske land når den oppfyller 

landets championatkrav. 
2.2 Alle hovedkrav - certifikat for utstillingschampionat, jaktprøve for jaktchampionat, 

bruksprøver for brukschampionat o.s.v. skal tas i det land hunden vil bli champion. 
2.3 Tilleggskravene - prøveresultat for utstillingchampionat og utstillingsresultat for 

jaktchampionat o.s.v. - kan tas i hvilket som helst av de nordiske land. 
2.4 Hvert land har egne spesialbestemmelser som kan variere i de ulike land og de ulike 

rasene. 
2.5 Hund som har oppnådd championat i et av de nordiske land, blir champion i ytterligere 

nordiske land når den har oppnådd standardkravene i det landet, og når den oppfyller 
eventuelle tilleggskrav for rasen. 

 Enkelte raser tildeles ikke cert i Sverige. 
 

3. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) 

3.1 Generelle krav.  
 Tre ganger 1. VK med certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. 
 Minst et av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på 

utstilling hvor raseklubben er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat 
på linje med certifikat vunnet på NKK-utstilling. 

 Hund som allerede har nasjonalt utstillingschampionat i et annet nordisk land (godkjent 
av NKK), trenger et certifikat vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling 
hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med 
certifikat vunnet på NKK-utstilling. Det må også være minst tre forskjellige dommere 
totalt.  

 Minst et av certifikatene må vinnes etter at hunden har fylt 24 mnd., med unntak for 
rasene affenpinscher, dvergpinscher, dvergschnauzer, kleinspitz, pomeranian, 
bichon frisé, bichon havanais, bolognese, boston terrier, cavalier king charles 
spaniel, chihuahua, chinese crested, coton de tuléar, fransk bulldog, griffon belge, 
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griffon bruxellois, japanese chin, king charles spaniel, lhasa apso, løwchen, 
malteser, mops, papillon, pekingeser, petit, brabancon, phalène, shih tzu, tibetansk 
spaniel, samt dachshunder, engelsk toy terrier, silky terrier, yorkshire terrier, 
lavbente terriere, schipperke, toy- og dvergpuddel, her kravet er minst fylte 15 mndr.   

 
 Alternativ for stående fuglehunder: 
 To ganger 1.VK med certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere. Minst et av 

certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor 
raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på lik linje med 
certifikat vunnet på NKK-utstilling samt 1.pr. VK på jaktprøve i et av de nordiske land. 

 
 

3.2 Tilleggskrav: 

GRUPPE 1 - BRUKS-, HYRDE- OG GJETERHUNDER: 
 Schäferhund: Hunden må ha en av følgende premieringer. 

- Bestått kåringsprøve. 
- Bestått RIK/IPO 1 eller BHP I eller ScHH I  
- NschK bruksprøveprogram med opprykk fra Klasse C. 
- NKK’s brukshundprøve med opprykk fra D til C. 

 Øvrige raser i gruppe 1:  Ingen tilleggskrav. 
  

GRUPPE 2 - SCHNAUZER/PINSCHER, MOLOSSER OG SENNENHUNDER: 
 Ingen tilleggskrav. 
 

GRUPPE 3 - TERRIERE: 
 Ingen tilleggskrav. 
 

GRUPPE 5 - SPISSHUNDER: 
 Jämthund, karelsk bjørnhund, laikarasene, norsk elghund, svensk hvit elghund:  

En gang 1. pr. på jaktprøve i et av de nordiske landene. 
 Finsk spets og norrbottenspets: (Gjelder fra 21/8.97) En gang minst 3 .pr. på 

jaktprøve. 
 Øvrige raser i gruppe 5:  Ingen tilleggskrav. 
 

GRUPPE 4/6- DACHS, DRIVENDE- OG SPORHUNDER: 
 Støvere, drever og beagle: En gang 1.pr. på jaktprøve i et av de nordiske landene. Hvis 

jaktprøvepremieringen er oppnådd ved prøve på rev og/eller rådyr, må hunden dessuten 
ha oppnådd minst 2. pr. på prøve på hare. 

 Dachshunder: To ganger minst 2.pr. på  drevprøve ( i et av de nordiske landene), 
hiprøve eller viltsporprøve - alt under to forskjellige dommere.  

 Bassetrasene (unntatt basset hound): Minst en 2 pr. på drevprøve.  
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 Bayersk- og hannoveransk viltsporhund: Oppnådd minst en 1.pr. på blodsporprøve i 
Norge  eller minst en 1.pr. på blodsporprøve i AK i Sverige.                                   

  Resten av gruppe 4/6:  Ingen tilleggskrav. 
         

GRUPPE 7- STÅENDE FUGLEHUNDER: 
 En gang 1. pr. AK på jaktprøve i et de nordiske landene. Unntak for italiensk spinone 

og bracco italiano.  
  

GRUPPE 8- APPORTERENDE HUNDER: 
 Ingen tilleggskrav. 
 

GRUPPE 9- SELSKAPSHUNDER: 
 Ingen tilleggskrav. 
 

GRUPPE 10-MYNDER:  
             Ingen tilleggskrav 
 
   
 

3.3 N UCH som vil bli NORD UCH 
 Gjelder samtlige raser.  
 Godkjent utstillingschampionat i ytterligere to nordiske land.  
 
 

4. NORSK JAKTCHAMPIONAT (N JCH) 

GRUPPE 1 - BRUKS-, HYRDE- OG GJETERHUNDER: 
 Kan ikke oppnå jaktchampionat. 
  

GRUPPE 2 - SCHNAUZER/PINSCHER, MOLOSSER OG SENNENHUNDER: 
 Kan ikke oppnå jaktchampionat. 
  

GRUPPE 3 - TERRIERE: 
 Tre ganger certifikat på hiprøve under tre forskjellige dommere. En gang 1.pr. på 

utstilling etter fylte 15 mnd. 
 

GRUPPE 5 - SPISSHUNDER: 
 Jämthund, karelsk bjørnhund, laikarasene, norsk elghund og svensk hvit elghund: 

Tre ganger 1.pr. på enten løs- eller bandhundprøve i Norge over minst to jaktår, under tre 
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forskjellige dommere. Minst to av premiene må være tatt på prøve arrangert av NEKF. 
Minst en av premiene må være tatt på to-dagers prøve. Dersom en av førstepremiene er 
tatt på separat to-dagers prøve, må en av de andre førstepremiene være tatt på samlet 
prøve. 

 To ganger 1. pr. på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge 
eller Sverige. 

 Finsk spets og norrbottenspets (halsende fuglehunder): 
 (Gjeldene f.o.m 21.8.97): 2 ganger 1.pr. på jaktprøve for to forskjellige dommere, den 

ene 1.pr. kan tas på spredt prøve, men da må den andre tas på en fast prøve. 
To ganger minst 2. pr. etter fylte 24 mnd. på utstilling.  

 
 

GRUPPE 4/6 - DACHS-, DRIVENDE- OG SPORHUNDER: 
 Beagle og drever: Tre ganger 1. pr. på jaktprøve i Norge, hvorav minst en på prøve på 

hare. 
 Minst en av premiene må oppnås på småhundprøve (SP). Samt en gang minst 2. pr. på 

utstilling etter fylte 15 mnd. 
 Støvere:  Alt.1: To ganger 1. pr. på ÅP, hvorav minst en 1. premie må være på hare, 

samt 1.premie EP. Alt.2: RR-certifikat, og en 1. premie på hare på ÅP, samt 1. premie 
EP. Alt.3: Tre ganger 1. premie, hvorav minst to på rev. Alle tellende jaktprøveresultater 
skal være oppnådd for tre forskjellige dommer  Minst 2. pr. på utstilling etter fylte 15 
mnd. 

 Dachshunder: Tre ganger 1. pr. på drevprøve (d) eller hiprøve (h) i Norge under tre 
forskjellige dommere. To ganger minst 2. pr. på utstilling etter fylte 15 mnd. under 
forskjellige dommere. 

 Basset-rasene: Tre ganger 1. pr. på drevprøve (d) under tre forskjellige dommere, to 
ganger minst 2. pr på utstilling etter fylte 24 mnd. under forskjellige dommere.  

 

GRUPPE 7 - STÅENDE FUGLEHUNDER: 
 Foruten ÆP på skogsfuglprøve, CACIT eller reserve CACIT, må hunden ha oppnådd 25 

poeng på jaktprøve i Norge etter Fuglehundklubbenes Forbunds spesifiserte regler samt 
en gang 1. pr på utstilling etter fylte 24 mnd. 

 Alternativt valg for stående fuglehunder: Tre ganger 1. pr AK alt. VK-plasseringer 
som gir minst 72 poeng iflg. omregningstabell, på jakt for stående fuglehunder, hvorav 
minst en gang 1. pr. AK-kombinert alt. 1.pr. VK-kombinert ved kombinert jaktprøve. 
Det kreves tre forskjellige feltarbeider. Prøvene skal være avholdt etter NKKs regler. En 
gang 1. pr. på utstilling etter fylte 24 mnd. 

 

 

GRUPPE 8 - APPORTERENDE HUNDER: 
 Retrievere: Tre ganger 1. pr. EK på jaktprøve i Norge under tre forskjellige dommere. 

Samt godkjent praktisk jaktprøve. En gang minst 2. pr. på utstilling etter fylte 24 mnd. 
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 Spanielrasene og wachtelhund (gjelder fra 1.1.91): Tre ganger 1.pr. EK på jaktprøve i 
Norge for to forskjellige dommere. Minst to av 1.pr. skal være oppnådd på fullprøve. 
Samt to ganger minst 2.pr. på utstilling etter fylte 24 mnd. under to forskjellige 
dommere. 

 
 

GRUPPE 9 - SELSKAPSHUNDER: 
 Kan ikke oppnå jaktchampionat. 
  

GRUPPE 10 - MYNDER: 
 Kan ikke oppnå jaktchampionat. 
 
 

4.1 NORSK SCHWEISSHUNDPRØVECHAMPIONAT  (N J(SCH)CH ) 
Gjelder kun for schweisshundrasene: Alpin dachsbracke, bayersk viltsporhund og 
hannoveransk viltsporhund. 
Minst tre ganger 240 poeng for minst to forskjellige dommere. Har hunden Norsk 
viltsporchampionat eller tilsvarende utenlands premiering trenger den en gang 240 
poeng for oppnåelse av tittelen  N J(sch)ch.  

           I tillegg kreves minst en 1 pr. på utstilling etter fylte 24 mnd. 
  
 

4.2 N JCH som vil bli NORD JCH 
 Gjelder samtlige raser: 
 Godkjent jaktchampionat i ytterligere to nordiske land. 
 
   

5. NORSK BRUKSCHAMPIONAT (N BCH) 
 Gjelder samtlige raser: 
 Tre ganger certifikat på offisiell bruksprøve i gruppen spor (Sp), rundering (Ru) eller 

rapport (Ra) i Norge, under minst to forskjellige dommere. En gang minst 2. pr. etter 
fylte 24 mnd. på utstilling i et av de nordiske landene, unntatt de raser som kan oppnå N 
UCh ved 15 mnd. alder. 

 
   
 

 

6. NORSK VILTSPORCHAMPIONAT  (N VCH) 
 Gjelder samtlige raser. 
 Tre ganger 1.pr. på blodsporprøve i Norge under tre forskjellige dommere. Minst en av 

blodsporprøvene må være oppnådd på ordinærprøve. To ganger minst 2.pr. på utstilling 
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etter fylte 24 mnd. (for raser nevnt under pkt. 3.1 etter fylte 15 mnd.), under to 
forskjellige dommere. Eller godkjent Uch. Minst en av ovennevnte prøve-premieringer 
må være oppnådd for for blodhund etter 16/9-92, otterhound, belgisk fårehunder og 
collie etter 1/1-94,  for terriere etter 1/6-94,  for weimaraner etter 1/1-95, for mynder etter 
1/3-95 og for welsh corgi 6/7-95. 

 
   

7. NORSK LYDIGHETCHAMPIONAT (N LCH) 
 Gjelder samtlige raser, f.o.m. 1.1.91. 
 Tre ganger 1. pr. i eliteklasse, på utstilling/stevne arrangert av NKK eller samarbeidende 

klubb, under tre forskjellige dommere. Minst en gang 2. pr. på utstilling etter fylte 15 
mnd.  

 
 

8. NORSK AGILITYCHAMPIONAT (N ACH) 
 Gjelder samtlige raser, f.o.m. 1/1-92: Tre ganger cert (a), hvorav 
 minst ett på NKK-stevne, under tre forskjellige dommere, samt minst 2. pr. på utstilling 

etter fylte 15 mnd. 
 
 

9. NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT (N TCH) 
 Gjelder f.o.m 22.3.90: Hunden skal være trekkhund-testet. Hunden skal, uansett 

kjørestil/form i et spann bestående av renrasede polarhunder, dog minst 50% av NP's 
raser ha plassert seg minst 3 ganger i enten (ved terminfestet løp) beste tredjedel, eller (i 
spesialløp arrangert av NP) beste fjerdedel. Hunden må ha oppnådd minst 1. pr. på 
utstilling etter fylte 15 mnd. i Norge eller Sverige. 

 PS.: Ved færre startende enn 4 stk. (i løp arrangert av Norsk Polarhundklubb) eller 3 i terminfestede løp 
sammenlignes det med klassene over. Største spannklasse sammenlignes  med klassen under. I løp med 
rene dame-/herre klasser skal disse slås sammen ved lik distanse. 

 
 

10. NORSK VANNPRØVECHAMPIONAT ( N(VP)CH) 
Alt.1:Tre certifikat på vannprøver i Norge samt minst 2. premie ved kvalitetsbedømming 
etter fylte 15 mnd. på offisiell utstilling i et nordisk land. 
Alt.2: To certifikat på vannprøver i Norge samt et certifikat etter fylte 15 mnd. på 
offisiell utstilling i et nordisk land.  
  

  

11. INTERNASJONALT UTSTILLINGSCHAMPIONAT  
 (INT UCH) 
 Gjelder samtlige raser: 
 Hundens forfedre i tre generasjoner må være registrert. Hunden må være 

utstillingschampion i sitt hjemland. Minst et av CACIB'ene må være vunnet i eierens 
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eller rasens hjemland. Det må ha gått minst 12 mnd.  mellom første og siste tellende 
CACIB. 

 For raser der det kreves fire CACIB, må disse være vunnet i minst tre forskjellige land 
og være vunnet under minst tre forskjellige dommere; for raser der kreves to CACIB (og 
i tillegg kreves jakt/bruksprøvepremiering), må disse være vunnet for to dommere.  

 
 

GRUPPE 1 - BRUKS-, HYRDE- OG GJETERHUNDER: 
 Australsk cattledog, australsk kelpie, beauceron, border collie, bouvier des 

flandres, briard, groenendael, laekenois, malinois, picard, saarloos wolfhond, 
schäferhund, sydrussisk ovtcharka, og tervueren: To CACIB, samt minst godkjent 
NKKs kåringsprøve. Eller: Opprykk til klasse B på tjenestehundprøve etter NKKs 
program i Norge. Eller: Godkjent som lavinehund i klasse A i Norge. Eller: Opprykk til 
«högre klass» på bruksprøve i Sverige. Eller: Tjenestehundcertifikat i Sverige. Eller: 
Godkjent som trekkhund (DRH II) i Sverige. Eller: Minst godkjent gjeterhundprøve ved 
lokalprøve i Sverige. Dessuten gjelder tyske og østeriske importer med Sch II SG. 

 Øvrige raser i gruppe 1: Fire CACIB. 
 

GRUPPE 2 - SCHNAUZER/PINSCHER, MOLOSSER OG SENNENHUNDER: 
 Rottweiler, boxer, dobermann, hovawart, riesenschnauzer, russisk sort terrier: To 

CACIB, samt minst godkjent NKKs kåringsprøve. Eller: Opprykk til klasse B på 
tjenestehundprøve etter NKKs program i Norge. Eller: Godkjent som lavinehund i klasse 
A i Norge. Eller: Opprykk til «högre klass» på bruksprøve i Sverige. Eller: Tjenestehund-
certifikat i Sverige. Eller: Godkjent som trekkhund (DRH II) i Sverige. Eller: Minst 
godkjent gjeterhundprøve ved lokalprøve i Sverige. Dessuten gjelder tyske og østeriske 
importer med Sch II SG. 

 Øvrige raser i gruppe 2:  4 CACIB 
  

GRUPPE 3 - TERRIER: 
 Tysk jaktterrier: To CACIB, samt minst 2.pr. på hiprøve i Norge eller godkjent 

«grytanlagsprov» i Sverige. 
 Øvrige raser i gruppe 3: Fire CACIB. 
 

GRUPPE 5 - SPISSHUNDER: 
 Jämthund, karelsk bjørnhund, laikarasene, norsk elghund, svensk hvit elghund og 

norrbottenspets: To CACIB.  
 Øvrige raser i gruppe 5: Fire CACIB. 
 

GRUPPE 4/6 - DACHS-, DRIVENDE - OG SPORHUNDER: 
 To CACIB. 
 Dessuten gjelder for: 
 Basset hound: En gang 2.pr. på blodsporprøve eller drevprøve.  
 Blodhund: En gang 2. pr på viltsporprøve. 
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 Otterhound, dalmatiner, rhodesian ridgeback og black and tan coonhound: 
  Fire CACIB. 
 

GRUPPE 7 - STÅENDE FUGLEHUNDER: 
 To CACIB. 
 

GRUPPE 8 - APPORTERENDE HUNDER: 
 Retrievere: To CACIB, samt minst 2.pr. AK på jaktprøve.  
 Amerikansk cocker spaniel, wetterhoun: Fire CACIB. 
 Øvrige spaniels: To CACIB, samt godkjent jaktanleggsprøve for spaniels, eller 

jaktprøvepremiert.  
 Øvrige raser i gruppe 8: Fire CACIB. 
 

GRUPPE 9 - SELSKAPSHUNDER: 
 Fire CACIB. 
 

GRUPPE 10 - MYNDER: 
 Fire CACIB. 
 
 

12. INTERNASJONALT BRUKSCHAMPIONAT (INT BCH) 
 Gjelder samtlige raser: To CACIT i to land under forskjellige dommere, samt minst 2.pr. 

etter fylte 15 mnd. på internasjonal utstilling. Det må ha gått minst 12 mnd. mellom 
første og siste championatpremiering. Hundens forfedre i tre generasjoner må være 
registrert. Hunden må være brukschampion i sitt hjemland. 

 
 

13. INTERNASJONALT JAKTCHAMPIONAT (INT JCH) 
 To CACIT i to land under forskjellige dommere, samt minst 2.pr. etter fylte 15 mnd. på 

internasjonal utstilling. Det må ha gått minst 12 mnd. mellom første og siste 
championatpremiering. Hundens forfedre i tre generasjoner må være registrert. Hunden 
må være jaktchampion i sitt hjemland. 

 
 

14. INTERNASJONALT LYDIGHETCHAMPIONAT  
(INT LCH) 

 Gjelder samtlige raser: 
 To CACIOB i minst to forskjellige land under to forskjellige dommere, samt minst 2.pr. 

etter fylte 15 mnd. på internasjonal utstilling. Det må ha gått minst 12 mnd. mellom 
første og siste CACIOB. Et av de to CACIOBene må være vunnet i eierens hjemland 
eller i rasens opprinnelsesland. Hundens forfedre i tre generasjoner må være registrert. 
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 Hunden må være lydighetschampion i sitt hjemland. 
    

15.  INTERNASJONALT AGILITYCHAMPIONAT (INT ACH) 
Gjelder samtlige raser: 
To CACIAG  i to forskjellige land under to forskjellige dommere, samt minst 2. pr. 
etter fylte 15 mnd.  på internasjonal utstilling. Det må ha gått minst 12 mnd. mellom 
CACIAGene . Minst et av CACIAGene må være vunnet i eierens hjemland eller i 
rasens opprinnelsesland. Hundens forfedre tre generasjoner må være registrert. Hunden 
må være agilitychampion i sitt hjemland. 

 
 
 


