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INSTRUKTØRUTDANNING
Norsk Kennel Klub har utarbeidet utdanningsplaner for en ensartet instruktørutdannelse.
 Trinn I utdannelsen er grunnutdanningen for instruktører innen all grunnopplæring av
hund.

Trinn II er spesialutdanning innen de ulike sektorene: brukshund (RIK),
brukshund (nordisk), Agility, Lydighet, og Jakt.
 Trinn III instruktører utdanner nye NKK - instruktører.

Trinn I
INSTRUKTØR
Avholder kurs i grunnopplæring av hund
(valp - unghund - voksen hund)
Trinn II - Agility
Instruktør
Avholder nybegynner og videregående
kurs i lydighet

Trinn II - Brukshund
Instruktør
Avholder nybegynner og videregående
kurs i Brukshundøvelser

Trinn II - Lydighet
Instruktør
Avholder nybegynner og videregående
kurs i Lydighet

Trinn II - RIK
Instruktør
Avholde RIK Grunnkurs
Avholde Figurantkurs RIK Trinn I & II

Trinn II - Jakt
Instruktør
Avholder nybegynner og videregående
kurs i Jakthund trening

Trinn III - Agility
Instruktør
Utdanner instruktører trinn I,
trinn II og III - Agility

Trinn III - Brukshund
Instruktør
Utdanner instruktører trinn I,
trinn II og III - Brukshund

Trinn III - Lydighet
Instruktør
Utdanner instruktører trinn I,
trinn II og III - Lydighet

Trinn III - RIK
Instruktør
Utdanner instruktører trinn I,
trinn II og III - RIK

Trinn III - Jakt
Instruktør
Utdanner instruktører trinn I,
trinn II og III - Jakt

Kursene blir avholdt etter behov og blir fortløpende oppdatert på NKKs internettsider:
www.nkk.no under kurs/utdanning – instruktørutdanning. Noen kurs blir også annonsert i
”Hundesport”. Man kan også kontakte NKKs administrasjon for å få vite om det er noen
planlagte kurs, hvis man ikke har tilgang til internett.
Norsk Kennel Klubs mål med instruktørutdanningen er til en hver tid å ha et tilstrekkelig
antall bemyndigede og kompetente instruktører, slik at flest mulig som anskaffer hund har
mulighet til gå på kurs. Denne aktiviteten skal foregå igjennom organisasjonen, som med sine
over 200 samarbeidende klubber har mange engasjerte og dyktige hundefolk spredt over hele
landet. Ved hjelp av deres erfaring og utdannede instruktører forventes det kurstilbud med
konkurransedyktig kvalitet.
Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 16. desember 1992:
"Bemyndigelse/autorisasjon gitt av NKK er ikke tillatt brukt i privat/kommersiell
markedsføring. I tilfelle så skjer faller bemyndigelsen/autorisasjonen automatisk
bort."
Arbeidsgruppens kommentar:
«Det oppfordres til at Hovedstyret revurderer dette vedtaket; det er ønskelig at det
omformuleres til at man ikke kan benytte sin autorisasjon til å markedsføre
kurs/arrangement/undervisning som ikke arrangeres i regi av NKKs medlemsklubber.»
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INSTRUKTØR TRINN I - grunnopplæring av hund
For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må alle ha oppfylt
følgende krav:






være minst 18 år gammel
være medlem i medlemsklubb
forplikte seg til å virke som instruktør
akseptere og følge de til enhver tid gjeldende regler
med bakgrunn i ovennevnte, være anbefalt av sin lokale klubb som instruktør trinn I

Videre kreves det at kandidaten har trent med egen hund og oppnådd minst ett av følgende krav
etter NKKs regelverk:
 Brukshund (nordisk): Godkjent resultat i Brukshund kl C
 Brukshund (RIK): Godkjent SL1 (Spor og lydighetsprøve 1), IPO1 eller
RRP/RSP1 (rundering/spor)
 3 førstepremier i kl 1 LP eller andrepremie i kl II LP
 Andrepremie i Kreativ lydighet klasse II
 Førstepremie Rallylydighet klasse II
 Deltatt i kl II agility eller agility hopp
 Andrepremie kl. AK på jaktprøve for retrievere
 Andrepremie på fugl-/ hare- eller elghundprøve
 B-godkjent redningshund - ettersøkning i Norske Redningshunder el. Oslo
Sivile Redningshunder
 Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat
 Trent og ført frem 2 hunder til viltsporchampionat
Det er deltagers ansvar at alle krav er bekreftet for før oversendelse til NKK for godkjenning
som trinn 1 instruktør, og man vil etter en normal saksbehandlingstid (maks 2 mnd.), motta
det endelige instruktør trinn 1 beviset.
Selve kurset er på 60 timer, og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. Alle tre
må bestås for at utdanningen skal godkjennes, og sensor skal dokumentere dette overfor
NKK. Kurset bør vare i minimum 3 måneder og det skal gjennomføres minst tre, helst fire,
samlinger med obligatorisk oppmøte. Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpeinstruksjon under godkjent NKK instruktør før eksamen kan avlegges. For å sikre at eleven
får benyttet den kunnskap og de teknikker som skal læres under utdanningen, bør det
tilstrebes at minst halvparten av disse utføres etter første kurssamling. Hjelpeinstruktørens
rolle, oppgaver og ansvar skal minimum inkludere aktiv instruksjon og kursplanlegging.
Gjennomføring skal dokumenteres av den instruktør hjelpeinstruktøren fungerer under.
Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli
lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. Man får da status som
bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub.
NKKs Sportshundkomite kan etter søknad gi dispensasjoner fra denne utdanningsplanen.
Dette gjelder spesielt for de klubbene som ennå ikke har utdannede instruktører, og for de
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som ligger geografisk vanskelig til slik at man har færre muligheter til for eksempel å oppnå
kravene. Evt. søknad skal sendes i god tid før kursstart.

Instruktørens ansvar ovenfor
Norsk Kennel Klub
Som ferdig utdannet instruktør med offisiell godkjenning fra NKK har man et stort ansvar.
Som NKK- instruktør representerer man ikke bare seg selv og sin klubb lenger, man
representerer også NKK, og med det hele det organiserte hundeholdet. Dette er det også viktig
å merke seg for de samarbeidende klubbene som anbefaler kandidater til instruktørutdanningen. Fungerer man ikke som instruktør på godkjent kurs/trening for NKK eller en
medlemsklubb innenfor en periode på 3 år, mister man sin bemyndigelse som instruktør.

Anbefaling fra klubb samarbeidende med NKK
Det er et stort ansvar å anbefale en instruktør. Instruktørene er en del av NKKs ansikt utad.
Klubben skal derfor ha god kjennskap til medlemmer som ønsker en slik anbefaling, og være
trygge på at vedkommende egner seg som instruktører. Styret i klubben bør derfor forespørre de i
klubben som er egnet til å vurdere en slik sak.
Klubben skal bruke følgende grunnlag for å anbefale en instruktør:
Kandidaten skal:
 være minst 18 år gammel
 være medlem av medlemsklubb
 kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk
 vise stor interesse for hundesaken
 forplikte seg til å virke som instruktør
 akseptere og følge de til en hver tid gjeldende regler
Hvis disse kriteriene er oppfylt, skal klubben dokumentere dette i en anbefaling.

KURS SOM AVHOLDES AV TRINN I INSTRUKTØREN
BEMYNDIGET INSTRUKTØR TRINN I – ”GRUNNOPPLÆRING AV HUND”
KAN AVHOLDE FØLGENDE KURS:
 Kurs i all grunnleggende opplæring av hund (valp - unghund - voksen hund) uavhengig av
gren og så fremt kursene ikke defineres som konkurranserettete (dekkes av trinn 2
instruktører)
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GJENNOMFØRING AV INSTRUKTØRKURS TRINN I
En region i NKK, samarbeidende klubber og deres avdelinger, eller organisasjoner tilsluttet
NKK skal være arrangør. Disse skal engasjere en instruktør trinn III som faglig ansvarlig.
Det er arrangøren som skal forestå all korrespondanse med kursdeltagere og NKK vedrørende
kurset. De er også ansvarlig for å bestille kursmateriell og meddele NKK eksamensdato. NKK
oppnevner sensor og formidler navn på sensor til arrangør.
Arrangørens oppgaver
 Oppnevne kontaktperson - som er klubbens (arrangørens) ansvarlige for at kurset avvikles
etter NKKs utdanningsplan. Kontaktpersonen tar hånd om all korrespondanse og kontakt
med NKK. Kontaktperson og instruktør kan være samme person om ønskelig, men ikke
nødvendigvis.
 Søke NKK (eget skjema) om avholdelse av kurs. Det er søknadsfrist på 4 uker før
kursstart. Man får da tilsendt kurspakke med informasjon til arrangør, instruktør og
kursdeltagere.
 Skaffe egnet kurssted.
 Skaffe deltakere som fyller kravene for å gå på kurs.
 Engasjere en bemyndiget instruktør trinn III.
 Bistå med avviklingen av avsluttende skriftlig, muntlig og praktiske prøve.
 Kontakte NKK hvis det oppstår problemer underveis.
Hovedinstruktørens oppgaver (instruktør trinn III)
 Fortløpende vurdere kursdeltagernes teoretiske og praktiske ferdigheter.
 Sørge for at det blir sammenheng mellom teori og praksis.
 Påse at alle kursdeltagerne får gjennomføre minst en teoretisk og en praktisk leksjon, som
bedømmes, og ved bestått karakter kvitteres for på vurderingsskjema.
 Dele ut oppgaver til muntlig og praktisk eksamen minst to uker før eksamen.
 Sørge for at kurset gjennomføres i tråd med utdanningsplanen.
Instruktøren har mulighet til å til å utnytte andre krefter, for eksempel andre trinn II eller III
instruktører, eller andre som har særlig kompetanse om spesielle emner. Det er imidlertid
trinn III instruktøren som er faglig ansvarlig for at kurset gjennomføres i henhold til NKKs
utdanningsplan.
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MÅLBESKRIVELSE MED KRAVNIVÅER
Ved beskrivelse av utdannelsesmålene brukes begrepene:
- kunnskaper
- ferdigheter
- holdninger
Det vil bli stilt krav til deg på alle tre områder for at du skal kunne bli godkjent som
instruktør. Kravene til holdninger er gjengitt i de formelle kravene, og skal reflektere det
synet samfunnet har på godt og etisk riktig hundehold. Krav til kunnskaper og praktiske
ferdigheter finner vi i utdanningsplanen.
Kunnskapsmål:
God kunnskap: Veilede, analysere og utdype. Instruktørkandidaten skal kunne utdype de fleste av emnets
vesentlige fakta, begrep, regler og lignende. Han/hun skal kunne vurdere om analysen er riktig, og vurdere
resultatet av en eventuell problemløsning. Kursdeltageren skal kunne dele opp en øvelse i delmomenter og
momenter og kunne veilede og gi opplæring på de ulike trinn hos sin målgruppe av kursdeltagere.
Ferdighetsmål:
God ferdighet: Sette sammen, generalisere og gjennomføre. Instruktørkandidaten skal selvstendig og under
realistiske forhold kunne gjennomføre en oppgave korrekt. Han/hun skal kunne tilpasse ferdighetene til nye og
ukjente situasjoner. Kursdeltageren skal kunne utføre flere handlinger samtidig eller etter hverandre i en riktig
rekkefølge.

Holdningsmål:
Gode holdninger: Oppfordre til og lære fra seg gode holdninger til hund og hundehold som er i tråd med
NKKs etiske regelverk og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Kursdeltakeren skal være kjent med
regelverket. Kursdeltakeren skal kunne informere om innholdet i regelverket, og skal kunne gi gode eksempler
til hvordan man praktiserer et godt hundehold.
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KURSINNHOLD
PENSUMLITTERATUR





NKKs utdanningsplan for instruktører trinn I.
En pedagogisk veiledning for Norsk Kennel Klubs instruktører
Læringsteori og adferd – et hefte for Norsk Kennel Klubs instruktører
Anbefalt litteratur fremkommer av læringsheftet

Skjemaer i bruk:
 Søknad om å avholde kurs
 Vurderingsskjema muntlig og praktisk leksjon
 Utdanningskort

NB! Kurset krever at deltagerne leser hjemme og er forberedt til kurset. Kursdager brukes til
å gå igjennom det viktigste og det deltagerne trenger hjelp til. Egenarbeid er svært viktig.
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GJENNOMFØRING AV KANDIDATLEKSJONER I KURSTIDEN
Trinn 3 instruktøren skal bedømme minimum to kandidatleksjoner p.r. kandidat: en muntlig
leksjon og en praktisk instruksjon, underveis i kurstiden. Skjemaene ”Muntlig prøve” og
”Praktisk instruksjon” benyttes. I tillegg skal det utarbeides skriftlig dokumentasjon på
hjelpeinstruksjon utført før og under kurset. Disse dokumentene leveres trinn 3 instruktøren
før eksamen, og skal danne grunnlag for trinn 3 instruktørens endelig anbefaling av
kandidaten.
KRAV TIL GJENNOMFØRING
Muntlig leksjon: Under gjennomføringen kreves det av kandidaten at kandidaten:
 Viser faglig dybde og evt. kan svare på tilleggsspørsmål ved behov
 Kan uttrykke seg forståelig og vise til praktiske eksempler
 Minst tar i bruk vanlige hjelpemidler i ”klasserommet”
 Kan disponere tiden gitt til framføringen
 Har forberedt seg
 Egnethet

Bedømmelse:
Mal for bedømmelse av kandidatleksjon - muntlig prøve benyttes.
Vurdering gis i form av bestått/ikke bestått-Muntlig leksjon er obligatorisk og må
gjennomføres med bestått karakter for at kandidaten kan få avlegge eksamen.

Praktisk instruksjon: Under gjennomføringen kreves foruten det samme som til muntlig
prøve:
 at kandidaten kan organisere og gjennomføre en praktisk leksjon for minst tre
ekvipasjer
 at kandidaten viser en fornuftig progresjon, tilpasset deltagernes nivå
 at kandidaten ser feil og retter
Bedømmelse:
Mal for bedømmelse av kandidatleksjon - Praktisk instruksjon benyttes.
Vurdering gis i form av bestått/ikke bestått. Praktisk leksjon er obligatorisk og må
gjennomføres med bestått karakter for at kandidaten kan få avlegge eksamen.
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KURSOPPLEGG
Trinn III instruktøren er ansvarlig for å planlegge selve gjennomføringen av ethvert trinn I
kurs. Planleggingen skal ta hensyn til hvor mange elever som deltar, hvilken erfaring og
bakgrunn de har, og hvilke forutsetninger man har til å legge til rette for optimal læring i
kursperioden. Alle elementer i pensum skal dekkes gjennom teoretiske og praktiske leksjoner.
Det er opp til trinn III instruktøren å definere hvor mange timer det skal benyttes til hvert
element i utdanningen, men det skal minimum gjennomføres 20 timer praksis i løpet av
kurset. På denne måten sikres det at elevene tilegner seg de praktiske ferdighetene som er
nødvendig for å fungere som instruktører, og man sikrer at elevene er i stand til å anvende den
teoretiske kunnskapen de tilegner seg i løpet av kurstiden.
Følgende emner skal dekkes gjennom kurset:
Emne: Pedagogikk
Grunnleggende pedagogiske prinsipper
Oppbygging av leksjoner
Presentasjonsteknikker
Praktisk kandidatarbeid

Emne: Opplæring, oppdragelse og sosialisering
Hundens utviklingsfaser
Sosialisering
Oppdragelse
Miljøtrening
Fysisk fostring, mental stimulering og psykisk aktivisering
Hverdagslydighet
Grunnopplæring av hund
- Ros og belønning
- Lek, rolig- og passivitetsøvelser
- Kontakt; hund og fører
- Relevante øvelser

Emne: Adferd og regulering av adferd
Atferd og regulering av adferd
Funksjonskretser
Mentalitet og raseforskjeller, individuelle anlegg
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Emne: Innlæring – generell innføring i grunnleggende læringsteori
Læringsteori
Ulike læringsmekanismer

Forsterkerteori
Metoder for innlæring

Emne: Oppbygging av øvelser og kursplan
Momenter og øvelser
Oppbygging av kursplan

Emne: Praktisk elevarbeid (minimum 20 timer)
Pedagogikk i praksis
*Hjemmelekse: Forberede en teoretisk og en praktisk leksjon. Leksjonen skal bygges opp etter det
deltageren har lært om øvelsesoppbygging, MAKVIS og PMVIØK skal benyttes.
Kursdag/kveld:
Framføre muntlig og praktisk leksjon (hjemmeleksen) for lærer og de andre deltagerne på kurset, i en så
realistisk situasjon som mulig. Tid til rådighet: Minimum 10 min. til hver av leksjonene.
Tema til leksjonene hentes fra det hundefaglige pensumet og hjelp til gjennomføring av leksjonene
hentes fra pedagogikkheftet.
Instruktør fører skjema ”Mal for bedømming av kandidatleksjon”, muntlig prøve og praktisk instruksjon,
som skal sendes inn til NKK.
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EKSAMENSOPPGAVENE
Den skriftlige eksamensoppgaven vil bestå av 40 avkrysningsoppgaver.
 Avkrysningsoppgavene består av et spørsmål og tre ulike avkrysningsmuligheter.
 Krav for bestått: Minimum 30 rette avkrysninger.
Muntlig eksamen skal utføres som en teoretisk leksjon, for minimum 3 elever (som også
vil bli undervist i den praktiske eksamensoppgaven).
Under gjennomføringen kreves det at kandidaten:
 viser faglig dybde og oppgavene skal speile at kandidaten for eksempel kan bygge
opp øvelser etter øvelses- og momentlæra, at de har forståelse for hvordan en kan
bygge opp en hund og viktigheten av å tilpasse opplæringen etter hundens egenart
og alder. Valpens utvikling er vesentlig
 kan uttrykke seg forståelig, og vise til praktiske eksempler.
 minst tar i bruk vanlige hjelpemidler i ”klasserommet”.
 kan disponere tiden gitt til framføringen.
 har forberedt seg.
Bedømmelse:
Mal for bedømmelse av kandidatleksjon - muntlig prøve benyttes.
 Bedømming gis i form av bestått/ikke bestått.

Den praktiske eksamensoppgaven vil være den praktiske delen av hva som er presentert i
den muntlige eksamen. Skal gjennomføres som en praktisk leksjon.
Bedømmelse:
Mal for bedømmelse av kandidatleksjon - Praktisk instruksjon benyttes.
 Bedømming gis i form av bestått/ikke bestått.

For å kunne delta på eksamen kreves det minst 80 % deltagelse på kurset, dvs. maks. 12
timers fravær. Pedagogikk undervisningen er obligatorisk, og her aksepteres ikke fravær.
Fraværet vurderes av instruktøren.
Det er mulighet til å kontinuere eksamen innen 1 år én gang. Bestås ikke eksamen ved andre
gangs forsøk, må nytt kurs gjennomføres i sin helhet for å oppnå bemyndigelse som instruktør
trinn I.
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