Nye bruksregler gjeldende fra 1.1.2015
Nå er de her! De lenge etterlengtede, nye reglene for NBF
brukskonkurranser. Det er foretatt både store og små
endringer, anbefaler alle å lese programmet gjennom nøye.
Men her en oversikt over de viktigste endringene.
Endringer spesialøvelser:
-

-

-

Budføring i kl D og C erstattes av feltsøk, feltstørrelse 50x20m, 4
gjenstander hvor D skal plukke 2 stk og C plukke 3 stk. Søkstid 4
min.
Gjenstandene kan være helt ned til 5 cm.
Spor: Klasse D går fremmedspor uten dommer på slep. Klasse C
kortere spor dvs 600m. Klasse B 1200m, klasse A 2000m. Endret
antall pinner i sporet. Se regler.
Rundering: Man kan avvike 3m fra midtlinjen. Påvis i klasse D kan
foregå med koblet hund. Vanning kun tillat på midtlinjen. I klasse
A
skal hele løypa runderes innen tillatt tid, selv om figurantene er
funnet. Reglene er og tydeliggjort med en presisering av hvor mye
figurantene skal være dekket
til i de forskjellige klassene.

Endinger lydighet:
-

-

Mankehøyde og ikke rase bestemmer høyde på hinder og
tungapport. Målebrev fra dommer må forevises for hunder som
går inn under klasse liten
og middels. Tabell side 10 i regelverket.
Skudd forsvinner i kl C.
Generelt er dommerinstrukser gjort tydeligere og mer presist.
Noen endringer, bla. at dobbeltkommando trekkes kun 1p
(tidligere 2p), i øvelsen kryp
blir hund som ikke stopper med en gang fører stopper trukket 1 p
(tidligere 2p), apportering får godkjent karakter om apporten kan
plukkes opp fra
bakken uten at fører flytter seg. I klasse A og B skal innkalling
foretas på samme strekning som fremadsending. Stigeklatring
underkjennes om hunden
hopper over totalt to trinn sammenlagt i hele øvelsen.

Disse øvelsene har størst endring: Klasse D: Dekk under marsj: Øvelsen
bedømmes i sin helhet, bedømmelsen slutter altså ikke når fører gjør
helt om og holdt.
Hopp er endret. Blir tilsvarende LP1 dvs kun en vei. I fellesdekk
bedømmes også hele øvelsen, medregnet tilbakegåing til hund og
oppsitt.

Generelle forandringer:
-

Endret poengberegning og koeffisienter: Spesialøvelsene
(skogsøvelser) nå teller mye mer enn lydigheten. Mange øvelser
får endret koeffisient. Sjekk programmet

Alle klasser får samme makspoengsum, 650p. Max i spesialøvelser er 390p
og i lydighet 260p.
Alle klasser får samme grenser for godkjent resultat, totalt 325p herav
minimum 195p/130p – hhv spesialøvelser / lydighet.
Samme grenser for opprykk, totalt 520p herav minimum 312p / 195p. OBS:
klasse D har lavere krav på lydighet for opprykk. Min 182p.
CERT utdeles i klasse A til de som har 575p eller høyere og
minst 312p/208p.
Kravene til mentaltest er lempet på. På K - test er ikke bestått test nå
godkjent for å starte i kl C og oppover, MH test godtaes også om den er
avbrutt,
men kun om beskriver har avbrutt testen. 18 mnd grensen for start i kl C er
slettet. I praksis vil det likevel være aldersgrense fordi de forskjellige
testene / prøvene har aldersgrense. Jaktprøve går inn som godkjent
‘mentaltest’.
Endringer i krav for å få starte direkte i klasse B: I tillegg til de som
kvalifiserer for start i klasse B som i fjor, kommer også hunder med RRP3 og
RSP3 tittel.

