Prøveregler for ordinær blodsporprøve med innlagt Nord-Norsk
Mesterskap (NNM).
1. Prøven arrangeres som ordinær blodsporprøve etter NKK's regelverk, med begrenset antall
deltagere. Påmeldingsfrist og deltageravgift som angitt i terminlisten. Ved overtegning
trekkes deltagere blant samtlige påmeldte. Dog har arrangørklubbens regjerende
klubbmester og regjerende Nord-Norsk Mester plass på prøven dersom hunden er rettidig
påmeldt.
2. Arrangørklubben trekker/fordeler dommere før prøven, for å unngå at hund som ikke er
champion får dommer den har fått 1.premie hos før, samt forenkle gjennomføring for de
som fører flere hunder. Spornummer trekkes før prøvestart.
3. På ordinærprøven vil minst 20 deltagere ha reservert plass for å kjempe om tittelen NordNorsk Mester Blodspor. For å kunne delta i dette må eier være fast bosatt i Nordland, Troms
eller Finnmark og være medlem i klubb tilsluttet NKK innen dette området.
4. NNM arrangeres med utgangspunkt enten som en endags prøve eller som en todagers prøve.
For endags prøve se pkt 5 til 9. For todagers prøve, se pkt 10 og 11.
5. Prøven arrangeres som en ordinær blodsporprøve og resultater offentliggjøres og
premiering foretas samme dag etter prøvens avslutning. Prøvens 3 beste hunder rangeres av
dommermøtet blant prøvens samtlige deltagere, som nr. 1/prøvevinner, nr. 2 og nr. 3 og
premieres. Resultatene for ordinærprøvens samtlige deltagere registreres i DogWeb.
6. Prøvens minst 3 og høyst 5 beste hunder som oppfyller kriteriene for å delta i NNM deltar i
finale neste dag.
7. NNM-finalesporene dømmes av to dommere, hvor minst en av disse dømmer samtlige
finalespor. Spornummer og startrekkefølge trekkes før finalestart. Dommermøte rangerer
finalistene umiddelbart etter avsluttet siste spor. Finalistene rangeres som nr,1, nr. 2 og nr. 3,
og vinner oppnår tittelen Nord-Norsk Mester Blodspor. De tre beste finalistene premieres.
Vinner har rett til å forsvare tittelen ved neste NNM.
8. Det betales ingen egen deltageravgift for finalen, og resultatene fra finalen registres i
DogWeb sammen med resultat fra ordinærprøven dagen før.
9. Det er ikke klageadgang for finalerunden eller uttagelse til denne.
10. Prøven arrangeres som en todagers samlaprøve med enten ett eller to refferansenr. Prøven
dømmes vha skogskort hvor høyeste totale poengsum etter to dager gir NNM vinner. For å
delta på NNM må ekvipasje delta på begge dager. Ved poenglikhet rangeres HP først så
høyest poengsum på momentene med høyest faktor.
11. Ved todagers prøve skal både første og andre dags tre beste ekvipasjer premieres samt
helgeas tre beste som er nr en til tre i NNM
12. Samtlige hunder og førere er forpliktet til å være med på fotografering. Arrangør forbeholder
seg rett til fritt å benytte fotos og øvrig materiell dersom arrangøren har behov for eller
ønske om dette.
13. Forøvrig gjelder NKK sine regler for denne prøvetype.
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