
PÅMELDING TIL PRØVE 

Arrangert av samarbeidende klubb 
Arrangerende klubb Sted og dato 

 
 

Sett kryss for den prøvetype og klasse hunden skal delta i: 
 Jaktprøve for retrievere:  NBKL  UK  AK  EK  

 Blodsporprøve (ettersøksprøve):  Ordinær  Bevegelig  

 Fersksporprøve (ettersøksprøve):  Ordinær  Bevegelig  

 Elgsporprøve 

 Bruksprøve for schweisshunder  

 Anleggsprøve blodspor 

 Jaktanleggsprøve for spaniels- bevegelig 

 Jaktanleggsprøve for spaniels  UK  BK  AK  EK  

 Jaktprøve for spaniels:  UK  BK  AK  EK  

 Apportprøve for spaniels  BK  AK  EK  

 Apportprøve for spaniels-bevegelig   Ordinær  Spredt   

 Jaktprøve for halsende fuglehund   Forligger  Sprenger  

 Kunsthiprøve   Ordinær  Bevegelig  

 Drevprøve for dachshund:   Ordinær  Bevegelig  

 Drevprøve for bassets: 

 Karaktertest    Funksjonsanalyse   Mentalbeskrivelse Hund (MH) 

 Rallylydighet 

 Freestyle   Heelwork to music 

 Kåringsprøve 

 Sporprøve for blodhund    Vannprøve for newfoundlandshund    Lure-coursing for mynder 

 Brukshundprøve (NBF):     Rapport    Rundering    Spor       Klasse:   D   C   B   A 

 

 RIK:      RRP    RSP      IPO    SL     SPH   FP  UHP    IPO-V  

                   Klasse:     1  2   3        Begynnerprøve:    B    AB      ABC 

HUND: 

Reg. nr.:  Rase:  Født: 

 

Tittel og navn: Kjønn: 

 

Vaksinert siste gang: 

 

Tatovering / Microchipnummer: 

 

Morens tittel og navn: 

 

Farens tittel og navn: 

 

Oppdretters navn: 

 

Postnummer/sted: 

Eiers navn: 

 

Tlf. nr. priv/arb/mob: 

Eiers adresse: 

 

Postnummer/sted: 

E-post: 

 

Fører: 

 

Står hunden for championat?  JA   NEI 

 

Jeg er medlem av ____________________________________________ og har betalt medlemskontingent for i år. 

  

Påmeldingsavgift kr. _____________ er sendt pr giro  

 

PÅMELDINGEN ER ØKONOMISK FORPLIKTENDE  

Husk at det er forbudt å sende kontanter i brev. 

Påmelder er ansvarlig for at alle opplysninger i skjemaet er riktige. 

Undertegnede erklærer at denne blankett er samvittighetsfullt utfylt. Undertegnede er kjent med NKKs regelverk for 

prøven, og forplikter seg til å følge disse.  

 

_______________ den ______/ ______ 20 ______ _____________________________________________ 

                  Påmelders forpliktende underskrift 
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