
Championatregler  Gruppe  4  -  Dachshund 
Dette skrivet er et utdrag av championatregler gruppe 4 – se nkk.no hvis du ikke finner det du søker her 

2.1 Norsk Utstillingschampionat 
2.2 Norsk Jaktchampionat (N JCH) 
2.3. Norsk brukschampionat (N BCH) 
2.4. Norsk brukschampionat Internasjonal prøve(N BCH IP) 
2.5. Norsk Lydighetschampionat (N LCH) 
2.6. Norsk agilitychampionat (N ACH) 
2.7. Norsk agility hoppchampionat (N A(H)CH) 
2.8 Norsk Viltsporchampionat (N VCH) 
 
3. FLERNASJONALE CHAMPIONATER 
3.1. Nordisk utstillingschampionat (NORD UCH) 
3.2. Nordisk prøvechampionat 
 
4. INTERNASJONALE CHAMPIONATER 
4.1. Internasjonalt utstillingschampionat (INT UCH) 
 
2.1. NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH) 
 
Generelle krav: 
a) Tre ganger certifikat (CK) på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett 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 linje med certifikat vunnet 
på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller 
senere. 
 
b) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk 
utstillingschampion med certifikat oppnådd på internasjonal utstilling, eller på utstilling hvor 
raseklubb er gitt  anledning  til  å  utdele  “storcert”  (tilsvarende  NKK-‐cert) med ett cert i 
Norden  ved  fylte  2  år  eller  senere,  og  har  oppnådd  eventuelle  tilleggskrav  for  rasen.” 

 
GRUPPE 4 – DACHSHUNDER: 
Samtlige dachshunder: 
To ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere på 
en av følgende prøver: 

x drevprøve for dachshund eller tilsvarende i et av de nordiske landene 
x hiprøve 
x blodsporprøve 

Hunder fra de øvrige Nordiske land som er utstillingschampion i hjemlandet kan 
oppnå norsk utstillingschampionat uansett hvilken jaktpremiering hunden har 
oppnådd - som grunnlag for sitt nasjonale championat. 



 

2.2. NORSK JAKTCHAMPIONAT (N JCH) 

GRUPPE 4 – DACHSHUNDER 
Samtlige dachsraser: 
DREVCHAMPIONAT (N J(D)CH): 
Tre ganger 1.premie på drevprøve for dachshunder i Norge, hvorav minst en                         
1.premie på ordinær prøve. Prøvene må tas for tre forskjellige dommere. To ganger 
minst Very Good på utstilling i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av 
utstillingspremieringene må være tatt ved fylte 24 måneder. 
Alternativ for utenlandsk drevprøvechampion fra et annet nordisk land: 
En gang 1. premie på ordinær drevprøve i Norge, samt to ganger minst Very Good på 
utstilling i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene 
må være tatt ved fylte 24 måneder. 
HICHAMPIONAT (N J(H)CH): 
Tre ganger 1. premie på hiprøve i Norge, hvor av minst en 1. pr på ordinær prøve. 
Prøvene må tas for tre forskjellige dommere. To ganger minst Very Good på utstilling 
i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene må være 
tatt ved fylte 24 måneder. 
Alternativ for utenlandsk hiprøvechampion fra et annet nordisk land: 
En gang 1. premie på ordinær hiprøve i Norge, samt to ganger minst Very Good på 
utstilling i Norden for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene 
må være tatt ved fylte 24 måneder. 

2.3. 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. 
I tillegg minst Good ved fylte 24 måneder på utstilling i et av de nordiske land. 

2.4. NORSK BRUKSCHAMPIONAT INTERNASJONAL 
PRØVE (N BCH IP) 
Gjelder samtlige raser. 
En av følgende brukspremieringer: 
-‐ tre ganger certifikat på offisiell RIK prøve IPO3 eller SchH3 
-‐ tre ganger certifikat på offisiell RIK prøve SPH2 
-‐ tre ganger certifikat på offisiell RIK brukshundprøve i gruppen spor (R.SP) eller 
rundering (R.RP) 
Samtlige premieringer må oppnås under minst to forskjellige dommere. 
I tillegg minst Good ved fylte 24 måneder på utstilling i et av de nordiske land. 

2.5. NORSK LYDIGHETSCHAMPIONAT (N LCH) 
Gjelder samtlige raser: 
Tre ganger 1. premie i Eliteklasse på utstilling arrangert av NKK eller medlemsklubb 
under tre forskjellige dommere. Minst en gang Good på utstilling ved fylte 15 
måneder. 



Alternativ for utenlandsk lydighetschampion: 
En gang 1. premie i eliteklasse i Norge. 
Minst en gang Good på utstilling ved fylte 15 måneder. 
 
2.6. NORSK AGILITYCHAMPIONAT (N ACH) 
Gjelder samtlige raser. 
Tre ganger certifikat (a) hvorav minst ett på NKK-‐stevne, under tre forskjellige 
dommere samt minst Good på utstilling ved fylte 15 måneder. 
Alternativ for utenlandsk agilitychampion: 
Et Cert (a) på stevne arrangert av NKK. 
I tillegg minst Good på utstilling ved fylte 15 måneder. 
 
2.7. NORSK AGILITY HOPPCHAMPIONAT (N A(H)CH) 
Gjelder samtlige raser. 
Tre ganger Cert (H) under tre forskjellige dommere på stevne arrangert av NKK eller 
samarbeidende klubb, hvor minst 1 Cert er oppnådd på stevne arrangert av NKK. 
I tillegg minst Good på utstilling ved fylte 15 måneder. 
Alternativ for utenlandsk hoppchampion: 
Et Cert (H) på stevne arrangert av NKK. 
I tillegg minst Good på utstilling ved fylte 15 måneder. 
 
2.8. NORSK VILTSPORCHAMPIONAT (N VCH) 
Gjelder samtlige raser. 
Tre ganger 1. premie på blodsporprøve i Norge under tre forskjellige dommere. 
Minst en av premiene må være oppnådd på ordinærprøve. 
 
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good 
må være oppnådd ved fylte 24 måneder.  
 
OBS for dachshund 
NDF v/ RS har bestemt at fra 01.01.2013 må du ha 2x Very Good på utstilling under to 
forskjellige dommere, hvor av en Very Good må være oppnådd ved fylte 24 måneder. 
 
Alternativ for utenlandsk viltsporchampion: 
En 1. premie på ordinær blodspor prøve i Norge. 
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good 
må være oppnådd ved fylte 24 måneder. 
 

3. FLERNASJONALE CHAMPIONATER 
3.1. NORDISK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (NORD UCH) 
Gjelder samtlige raser. 
Norsk utstillingschampion som blir godkjent utstillingschampionat i ytterligere to 
Nordiske land. 
Eksempel på tittel: Hunder som har oppnådd nasjonale utstillingschampionattitler i 
3 nordiske land får erstattet de tre titlene med NORD UCH. Ved oppnåelse av 



championattittel i et ytterligere nordisk land, legges tittelen i tillegg til den nordiske 
tittelen (eks. NORD UCH, DK UCH). 
 
3.2. NORDISK PRØVECHAMPIONAT 
Gjelder samtlige raser. 
Nordisk prøvechampionat kan oppnås når hunden er champion innen tilsvarende 
prøvekategori tre forskjellige nordiske land. 
Eksempel på tittel: Hunder som har oppnådd nasjonale prøvechampionattitler i 
3 nordiske land får erstattet de tre titlene med tilsvarende nordisk tittel. Ved 
oppnåelse av championattittel i et ytterligere nordisk land, legges tittelen i tillegg til den 
nordiske tittelen (eks. NORD JCH, DK JCH). 

x Nordisk Jaktchampionat (NORD JCH) 
x Nordisk Brukshundchampionat (NORD BCH) 
x Nordisk Brukshundchampion Internasjonal prøve (NORD BCH IP) 
x Nordisk Lydighetschampionat (NORD LCH) 
x Nordisk Agilitychampionat (NORD ACH) 
x Nordisk Viltsporchampionat (NORD VCH) 
x Nordisk Vannprøvechampionat (NORD (VP)CH) 
x Nordisk Lure-‐Coursingchampionat (NORD LCCH) 
x Nordisk Championat (NORD CH) 
x Nordisk Trekkhundchampionat (NORD TCH) 

 

4. INTERNASJONALE CHAMPIONATER 
Generelle regler for internasjonale championater: 
Gjelder samtlige raser godkjent av FCI: 
Hundens forfedre i tre generasjoner må være registrert. 
Det må ha gått minst 12 måneder og en dag mellom første og siste tellende 
CACIB/CACIOB/CACIAG/CACIL. På CACIT er det ingen begrensning. 
 
4.1. INTERNASJONALT UTSTILLINGSCHAMPIONAT (INT UCH) 
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 det kreves to CACIB (og i tillegg kreves jakt-‐/brukspremiering) må disse være 
vunnet i to forskjellige land og for to forskjellige dommere. 
 
GRUPPE 4 – DACHSHUNDER: 
Samtlige dachshunder: 
To CACIB og to ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere: 
- på drevprøve for dachshund eller tilsvarende i et av de nordiske landene 
- på hiprøve 
- på blodsporprøve 
 


