
Instruks for praktiseringen av tellende dag 1. eller dag  2. 

Gjelder bandhund og løshund.  
 

Arrangøren av 2-dagers prøve har ansvar for å tilby hundefører ordningen med å få godskrevet den 

"gode" dagen av en mislykket 2-dagers prøve. Dette fremsettes som et tilbud til hunder som 

mangler resultater for sitt championat. 

2 og 3 premie sammenlagt skal føres som vanlig 2-dagers prøve  med tellende resultat. 

2 eller 3 premie første dag gir ingen rett til å avbryte prøven for å starte på  separat/samla  prøve 2 

dag. 

En mislykket 2 dagers er en prøve som ikke gir premiering etter 2 dager men der den ene dagen er 

god nok til premiering som 1 dags prøve.  

 

Mislykket 1. dag: 
Dag 1 føres på vanlig måte med poeng i momenter og Sum. 

For dag 2 : Meld inn hunden på nytt gjennom DogWeb på 1 dags prøve, korrekt dato  skrives inn og 

alle data og poeng føres inn og prøven blir registrert som gyldig 1 dags. 

 

Mislykket 2. dag: 
Eksempel : Hvis man har en hund som har gått til 80 poeng dag 1 og mislykkes med 30 poeng på 
dag 2 skal den føres på følgende måte: 

Dag 1 føres med 0 i alle momenter og 0 poeng i Sum  og 0 premie. 

Dag 2 føres med poeng i momentene og den Sum som er oppnådd, i dette tilfelle 30p. 

Meld så hunden inn på en 1 dags prøve gjennom DogWeb og før resultatet fra den "gode" dagen 

der. Bruk riktig dato. (DogWeb aksepterer 2 prøver på samme dato så lenge det er forskjellige 

ref.nr)  

Kryss av på NPP 2 dagers skjema: ( □ Prøven er ført som 1 dags separatprøve ) 

( dette gjelder alle løshundprøver og bandhundprøver når disse skal føres i NPP ) 

Dette vil da komme på Skogsprotokollen og i Årboka. 

Det påløper aktivitetsavgift for å registrere denne prøven som 1 dags jaktprøve og vi anbefaler 
klubbene å ta kr 100,- for denne ekstraføringen. 
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