
de tillåtna i varje moment. Fler än 3 
kommandon medför underkännande. 
Undantaget i sökmomenten.

ANIMERING
Alla tecken/signaler utöver de tillåtna 
medför poängavdrag.

IDEALBILD
Utförandet är bedömt som perfekt.

FELMARKERING
Hunden markerar en plats där ingen 
gömma är utlagd. Felmarkering be-
döms i sökmomentet.

FELANMÄLAN
Hunden markerar en plats där ingen 
gömma är utlagd, och föraren medde-
lar fynd. Bedöms i sökmomentet och 
markeringsmomentet.

SÖKTID
Hundföraren disponerar tiden som är 
angivet för varje moment. Hundföra-
ren kan avbryta i förtid och han/hon 
anser att området är genomsökt.

INFORMATION
Hund som lämnar ett fynd, som den 
tydligt har registrerat, bedöms både 
i sökmomentet och markeringsmo-
mentet. Har hunden markerat utlagd 
gömma och lämnar denna innebär det 
underkänd gömma även om hunden 
senare vänder tillbaka och markerar 
korrekt.

BEDÖMNINGSMOMENT
I varje moment utom lydnadsmomen-
ten är bedömningsmoment:

SÖK: MARKERING: MILJÖ
( koeff.5)
Oskadat föremål ger vardera 30 poäng.

Vidrört föremål ger 0 poäng.

Reviderad 2018-11-10

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Förberedelse:
Utlagt preparat ska vara av följande 
sorter: Sprängmedel, nyligen avskju-
tet vapen och ammunition, som gene-
rellt förekommer i Norge, Sverige och 
Danmark.

Under mästerskapet läggs det ut ett 
överenskommet antal sprängmedel, 
vapen och avskjuten ammunition. Det 
får läggas ut max 16 gömmor (utlägg) 
fördelat mellan momenten. Dock 
skall minst en gömma finnas i varje 
sökområde. Gömmorna skall placeras 
ut ca 2 timmar innan tävlingen star-
tar. Gömmorna/Utläggen ska läggas 
på ett sådant sätt att det ger hunden 
möjlighet att markera. På varje sök-
område ska det finnas minst 1 göm-
ma. Mängden sprängmedel, vapen 
m.m. kan variera och bestå av både 
konventionella och ”hemtillverkade” 
sprängmedel (undantaget TAPT och 
HMTD).

På en bestämd tidpunkt (T.ex. dagen 
före tävling) har hunden möjlighet att 
pröva de sprängmedel som ingår i täv-
lingen (Smeller). Gäller ej vapen och 
ammunition. Det är tävlingsansvarig, 
som beslutar hur många utlagda göm-
mor som förekommer i varje tävlings-
moment. Hundföraren får inte veta 
hur många gömmor det finns utlagda i 
de olika sökmomenten. Innan tävling-
arna startar ska alla sökområden gås 
igenom med en hund. Söket startar 
när föraren går in i området, eller när 
hunden är satt i arbete. Om hundföra-
ren önska att orientera sig i sökområ-
det startas tiden.

Startordningen ska lottas före varje 
sökmoment.

Det är valfritt för hundföraren att 
söka med eller utan koppel (ej flexi-
koppel).

För att uppnå en rättvis tävling ska, 
arrangör av tävlingen, gå igenom pla-
ceringen av gömmorna tillsammans 
med domarna. Det är endast tillåtet 
att hunden markerar med passiv mar-
kering.

Vid fynd meddelar hundföraren 
”FYND”. Domarna säger ”JA” eller 
”NEJ”. Vid ”JA” är det tillåtet att be-
römma/klicka i samma ögonblick do-
maren säger ”JA”. Det är tillåtet att 
hunden återvänder till hundföraren 
och får belönas kortvarigt (dock inte 
lek med boll, dummy eller liknande).

När hunden söker fritt ska kopplet 
vara undanstoppat i fickan eller bun-
det runt kroppen/skuldran. Hunden 
ska vara kopplad efter varje sökmo-
ment.

Hundar som inte tävlar, ska uppe-
hålla sig så de inte stör hundar på täv-
lingsplatsen. Tikar som löper får tävla 
(beträda tävlingsplatsen) sist. Detta 
för att inte försvåra för de andra del-
tagarna. Arrangören tar hänsyn till 
detta.

Försöker en deltagare inhämta upp-
lysningar om utlagda gömmor, lokalen 
mm. kan denne deltagare diskvalifice-
ras från fortsatt deltagande i tävlingar-
na. Deltagarens tidigare uppnådda po-
äng ska nollställas. En diskvalificering 
ska alltid beslutas av tävlingsjuryn.

UTGÅNGSSTÄLLNING
Okopplad hund sittande på förarens 
vänstra sida.

EXTRA KOMMANDO
Alla kommandon eller handling-
ar, som ersätter kommando, utöver 
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Hund som tar upp föremål i mun-
nen och apporterar ger 0 poäng.

Hund som inte finner någon utlagd 
gömma kan inte få poäng i momentet. 

Varje moment ska bedömas av do-
marna. Domarnas poäng räknas sam-
man och delas med två. Summan mul-
tipliceras med momentets koeff. Do-
marbetyg bör bedömas på en 10-talig 
skala med möjlighet till halva tal (eller 
0,5, 1,0, 1,5 etc.).

Momenten ska utföras som beskrivs 
i programmet.

Vid avvikelser från idealbilden ges ett 
avdrag på poäng beroende på hur många 
och hur stora avvikelserna är. När be-
tyget är under 9 ska det kommenteras i 
domarprotokollets kommentarer.

SÖK
Vid bedömning av söket bör vikt läg-
gas på hundens och förarens förståel-
se av uppgiften, intensitet i söket och 
samarbetet mellan hund och föraren, 
samt att hunden finner gömmorna.

Underkännande
• Skadad gömma pga. att hunden va-

rit destruktiv.
• Mer än 2 felanmälda fynd per mo-

ment.
• Hunden inte söker.

Betygsneddrag
• Övriga avvikelser från idealbilden 

ger poängavdrag.
• Varje felmarkering renderar 10 po-

ängs avdrag.

MARKERING
Det är ett krav att hunden, i alla sök-
moment, har en tydlig markering vid 
passiv/påvisande markering. Vid be-
dömning ska det läggas vikt vid att 
hundens uppmärksamhet är riktad 
mot gömman på ett sådant sätt att det 
klart framgår var den är placerad. Vikt 
ska också läggas vid hundens säkerhet 
i uppträdandet vid markering.

Underkännande
• Animering eller kommando som 

framkallar markering medför un-
derkännande i momentet.

• Skador på inventarier (ej vid olycks-
händelse).

• Fler än 3 felmarkeringar per moment.

Betygsneddrag
• Övriga avvikelser från idealbilden 

medför poängavdrag beroende på 

hur många och hur stora avvikelser-
na är.

MILJÖ
Vid bedömning ska det läggas vikt vid 
om hundens sök, markering eller fynd 
hämmas av miljön.

Underkännande
• Hund som väsentligt hämmas av 

miljön den söker i.

Betygsneddrag
• Övriga avvikelser från idealbilden 

medför poängavdrag beroende på 
hur många och hur stora avvikelser-
na är.

FYND
För godkänt funnen gömma ska föra-
ren meddela domarna omedelbart då 
hunden markerar.

Godkänt fynd ger 30 poäng.

PROTESTER/JURY M.M.
Protest/klagan mot domarbeslut, mo-
ment fel, etc. ska lämnas in till täv-
lingsledningen inom 1 timme efter av-
slutat moment. 15 minuter gäller för 
lydnadsmoment.

Protest/klagan ska behandlas av en 
jury bestående av överdomare, och 
NPHU:s arbetsutskott (se anvisningar 
och riktlinjer).

LYDNADSMOMENT
Moment 1:
Fritt följ vid fot. Koeff: 6
(Se lydnad patrullhundar.)

Moment 2:
Platsliggande. Koeff: 4
(Se lydnad patrullhundar.)

Moment 3:
Miljö hopp. Koeff: 2
(Se lydnad patrullhundar.)

Moment 4:
Lägenhetssök/rumsök m.m.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Specifikationer:
Söktid: 20 minuter
Område: Ca 60 kvadratmeter lägenhet 
eller liknande.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Moment 5:
Bilsök

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Specifikationer:
Söktid: 20 minuter
Område: Max 3 fordon i förhållande 
till söktiden.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Moment 6:
Lager och skåpssök
Bedömning moment, se generella be-
stämmelser.

Specifikationer:
Söktid: 25 minuter
Område: Ca 100 kvadratmeter stort la-
ger/lokal med ca 20 skåp.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Moment 7:
Väsksök
Momentet kan kombineras med och 
utföras före eller efter bilsöket.

Bedömning moment, se generella be-
stämmelserna.

Specifikationer:
Söktid: 10 minuter
Område: Minimum 20 väskor, koffer-
tar, kameraväskor, stativväskor el. dyl.
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