
Endring av NV fra og med 2018. 

 

Vi i HS/HAR/HBU ønsker å gjøre endringer på NV fra og med NV 2018. Dette for å prøve og øke antall 

hunder på arrangementet, samt økt fokus på brukshundklassene.  

Når vi kommer til NV så er det ikke noe annet arrangement som skaper så høyt engasjement blant 

våre medlemmer, og derfor ønsker vi tilbakemeldinger fra våre avdelinger og medlemmer på de 

tiltak vi ønsker og prøve ut framover. 

1. For å stille til frivillig Mot og Kamp så er kravet lisens på hunden, samt at den er kvalifisert til 

å delta i brukshundklassen. Vi oppnår da å løfte opp det nordiske bruksprogrammet, og 

likestiller dette med det internasjonale programmet. 

De som ikke består eller ikke stiller, kan maks oppnå V10 (så lenge det er nok deltagelse i 

klassen) 

2. Innføre en overgangsklasse på hunder som ikke har bruksmeritter fra alder 24 til 48 mnd. 

Denne klassen vil inngå i det offisielle programmet. Høyeste premiegrad er SG. Vi ønsker å gi 

alle sammen tid til å få utdannet sine hunder. 

3. Fra 2020 ønsker vi at det blir tvunget Mot og Kamp i brukshundklassene. Vi har holdt på i 

mange år nå med Mot og Kamp på NV. Det er på tide at vi tar steget videre. De som ikke 

består, kan få SG som høyeste predikat. Kravet for deltagelse er fremdeles lisens. 

4. Videreføre overgangsklassen som et supplement for de som ikke ønsker å delta på mot og 

kamp, samt de som ikke har bruksmeritter for deltagelse i brukshundklassen.  

 

Regelverket blir da seende slik ut fra NV 2018: 

Klasse 12 – 18 mnd. 

Ingen spesielle krav. 

  

Klasse 18 – 24 mnd. 

Hunden skal ha godkjente hofter og albuer. (A-B-C/0-1 på albuer). 

 

Overgangs klasse 24 – 48 mnd. 

Hunden skal ha godkjente hofter og albuer. (A-B-C/0-1 på albuer). 

  

 



Brukshundklasse over 24 mnd. 

I denne klassen skal hunden ha bestått karaktertest eller Ferdselsprøve. 

Godkjente hofter og godkjente albuer. (A-B-C) 

- Hunden må i tillegg minimum ha følgende bruksmeritter; 

NKK kåringsprøve 

Opprykk fra D til C NKK-program 

RSP1 – RRP1 

SL1, SchH1, IPO1, BHP1 

Godkjent polititjenestehund 

Fra 36 mnd. skal hunden i tillegg være avlskåret for oppnåelse av V. 

  

Veteranklasse over 8 år 

I denne klassen gjelder samme regler som for Brukshundklasse. 

Det er frivillig om man vil melde på i Brukshundklasse eller Veteranklasse. 

  

NORSK VINNERUTSTILLING 

I hver klasse utdeles gull, sølv og bronsemedaljer. Beste hannhund og tispe i 

brukshundklasse for begge hårlagsvarianter, får tittelen Norsk Vinner og tildeles 

laurbærkrans. 

Hunden vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske kåringsdommere. 

4-12 mnd. vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske 

kåringsdommere/spesialdommere. 

Hunder som ikke møter til konkurransebedømmelse får tildelt: U(Ungenügend). 

For å plassere seg blant de 3 første må foreldredyrene være godkjent for avl i Norsk 

Schäferhund Klub. 

 



På Norsk Vinner utstilling må alle medeiere av hund være medlem i Norsk 

Schäferhund Klub eller i sin nasjonale Schäferhund Klub. Dette gjelder også på 

valpeskue. 

  

Frivillig motprøve; 

Ekvipasjen må ha lisens. 

  

Regler for avlsklasse ved Norsk Vinner: 

Norskeide hannhunder med flere enn 4 fremviste avkom skal fremvise sin avlsklasse. 

Utenlandskeide hannhunder kan vise avlsklasse. En avlsklasse hann/tispe skal bestå av 

minimum 2 ulike kombinasjoner. I denne klassen fremstilles hunder fra 4 mnd. og 

oppover. De avkom som ikke møter til avlsklassebedømmelse får ikke delta i 

konkurransebedømmelse. De får tildelt U(utilstrekkelig). Avlshunden behøver ikke 

fremvises. Det vil ikke bli rangering av avlsklassene, men kun utdelt skriftlig kritikk 

som blir offentliggjort i vårt tidsskrift. Alle deltagere blir tildelt deltagerpokal. 

  

OPPDRETTERKLASSE 

Oppdretter med avkom fra minimum 2 kombinasjoner kan stille oppdretterklasse. 

Klassen består av 4 dyr. I denne klassen kan hunder fra 4 mnd. og oppover være med. 

Oppdrettere som kan stille flere enn en klasse, gies anledning til dette. Klassene 

beskrives og rangeres. 

  

VALPESKUE  

Klasse      Premiering 

4 – 6 mnd.                      Meget Lovende (ML) 



6 – 9 mnd.                                                      Lovende (L) 

9 – 12 mnd.                                                    Bra 

                                                                       

 

 


