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Norsk Kennel Klubs regler for trekkhundprøve for polare raser

FORMÅL: Prøvens hensikt er under trekkhundtester å bedømme hundenes egenskaper til fordel
for avlsarbeid og fremme bruksegenskaper.

1. FELLESBESTEMMELSER

Prøvedokumenter
Prøvedokumentene for
trekkhundprøvene består kun av et
spannopplysningsskjema. Dette
skjemaet skal sendes til prøveansvarlig i
forkant av prøven som med et tentativt
spannoppsett senest dagen før prøven
avholdes. Innen 14 dager etter prøven
er avholdt skal korrekt utfylt
spannopplysningsskjema være
prøveansvarlig i hende.

1.1.
ARRANGEMENT
Generelt
Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub
(NKK), medlems klubber eller
sammenslutninger av disse.
Ansvarsforhold
Ansvar for prøven
Norsk Polarhundklubb (NP), Norsk Alaskan
Malamute Klubb (NAMK) og Norsk Siberian
Husky Klubb (NSHK) er ansvarlige for
prøvene.
Teknisk arrangør
NP, NAMK og NSHK kan stå som teknisk
arrangør av de trekkhundkonkurransene som
omfattes av prøvene. I disse tilfellene gjelder
de respektive klubbers løpsreglement.

Spannopplysningsskjemaet skal
inneholde:
• Navn på arrangementet/løp
• Sted og tid
• Teknisk arrangør
• Rase, klasse og distanse
• Navn, registrerings- og ID-nummer for alle
hundene som inngår i spannet
• Kjører

I tillegg kan Norsk Hundekjørerforbund (NHF)
med samarbeidende trekkhundklubber stå
som teknisk arrangør av de
trekkhundkonkurransene som omfattes av
prøvene. I disse tilfellene gjelder NHFs
løpsreglement. Dette er publisert på
www.sleddog.no

Senest 4 uker etter avsluttet prøve sender
prøveansvarlig til NKK:
• Oppgjørsskjema
• Oppgjør for aktivitetsavgift.
• Spannopplysningsskjema med bedømming
av prøven.

Søknader
Søknad om å avholde prøve skal registreres
elektronisk i NKKs systemer for godkjenning.
Avdelinger/grupper overholder klubbens
retningslinjer for søknad om å avholde
prøve til sitt forbund/raseklubb som så
koordinerer disse og legger søknadene inn
elektronisk til NKK innen fristens utløp.
Søknaden må inneholde tid og sted for
prøven, samt påmeldingsadresse,
påmeldingsfrist og kontaktperson.
Terminlisten og skriv om søknadsrutiner
finnes på www.nkk.no

Prøveansvarlig har ansvar
for å:
• føre alle godkjente prøveresultater
over i DogWeb fortløpende, senest
innen 4 uker etter avsluttet prøve.
Spannopplysningsskjemaene skal oppbevares
av raseklubben i minst 1 år etter prøven er
avholdt. Dersom skjemaene benyttes som
regnskapsbilag, må de oppbevares av klubben
slik at kravene i regnskapsloven oppfylles.
Gjennomføring av prøven
Gjennomføring av trekkhundprøven skal
foregå slik som beskrevet i løpsreglementet
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Naturlig stumphale: Det vises til NKUs til
enhver tid gjeldende liste over raser med
naturlig stumphale.

fra teknisk arrangør. Disse har prioritet over
NKK’s fellesbestemmelser.
Avlysning av prøven
Avlysning av prøven skal behandles slik
som beskrevet i løpsreglementet fra
teknisk arrangør, og er helt og holdent en
avgjørelse som skal bli tatt av teknisk
arrangør.

Helsestatus
Hunder må være vaksinert mot valpesyke
og attest kunne fremvises.
• Hund under ett års alder: Hunden må være
minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.
• Hund over ett års alder: Hunden skal være
vaksinert ved minst 10 måneders alder og
deretter skal siste vaksinasjon være utført
for maksimum 3 år siden.
• Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått
minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.
• Kontroll på at gjeldene innførsel- og
vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan
forekomme.
Det anbefales at deltagende hunder også er
vaksinert mot parvovirusinfeksjon og
parainfluensa (kennelhoste).
Ved revaksinering gjelder ingen slik karenstid.

Godkjenning av prøveresultatene
Resultater fra trekkhundprøvene skal
godkjennes av den enkelte raseklubb før
de registreres i DogWeb.
1.2. DELTAKELSE
Bestemmelser for deltakelse ved
trekkhundprøven skal forgå slik som
beskrevet i løpsreglementet fra teknisk
arrangør. Disse har prioritet over NKK’s
fellesbestemmelser
Bestemmelsene under punkt 1.2 gjelder
dersom det ikke foreligger eget
løpsreglement fra teknisk arrangør.

Hund kan ikke delta dersom:
•
den er syk,
•
den har utøy,
•
den er blind og/eller døv,
•
drektig tispe kan ikke delta 30 dager
før fødsel, beregnet fra 63 dager etter første
paring,
•
eller har valper under 75 dager.

Hunder
Rett til å delta har hunder som er registrert i
NKK eller register anerkjent av NKK.
Utenlandsk hund som oppholder seg i Norge,
og som eies/deleies av person bosatt i Norge,
skal omregistreres til NKKs register før
påmelding. Ved all omregistrering beholdes
og benyttes det opprinnelige reg.nr., men det
utstedes ett NKK eierbevis som også
dokumenterer og bekrefter at omregistrering
er foretatt.
Ovennevnte må være utført før hunden kan
delta på terminfestet arrangement.
Alle hunder må være ID-merket for å delta på
terminfestede arrangementer (utstillinger,
prøver, mentaltester osv.) i Norge. IDmerkingen må være utført før påmelding til
arrangementet.
I henhold til Mattilsynets forskrift nr. 614 kan
ikke øre-/halekuperte hunder delta på
utstillinger eller prøver, uansett i hvilket land
kuperingen har blitt foretatt.

Hunder som stilles på prøve, skal være i god
mental og fysisk helse og ikke vise tegn på
sykdom. En hund kan kun delta på prøve
dersom den på prøvedagen ikke utgjør noen
smittefare. Ved tvil skal det framlegges
veterinærattest som bekrefter dette. Dersom
en hund har pådratt seg en skade som kan
bekreftes av en veterinærattest, skal attesten
medbringes på prøven.
Hunder (av tidligere kuperingsraser) som av
veterinærmedisinske årsaker har amputert
hale, kan delta dersom det fremlegges
veterinærattest med begrunnelse for
inngrepet. Attesten må inneholde hundens
reg.nr., stambokførte navn og ID-nummer.
Deltakelsestillatelse for slik hund utstedes
etter søknad til NKK.

4

Norsk Kennel Klubs regler for trekkhundprøve for polare raser
Førere
Rett til å delta har enhver som av NKK eller
NKKs medlemsklubber ikke er fratatt denne
rett.

Ved slik utestengelse skal NKKs representant
konsekvent omtale episoden i sin rapport,
som sendes til NKK første virkedag etter
prøven. NKK kan etter vurdering av det
inntrufne forhold nekte hund/fører
deltakelse på prøver for kortere eller lengre
tid.

Fører må selv melde på til prøve. Ved
påmelding til prøve forplikter fører seg til å
følge gjeldende regelverk. Fører er ansvarlig
for at all utfylling og rapportering er gjort i
henhold til gjeldende bestemmelser, og at
oppgitt informasjon er korrekt. Feil i innsendt
informasjon vil føre til at resultatet avvises
for hele spannet.

Doping - Kunstig stimulering
Se NKKs til enhver tid gjeldende
dopingregler.
1.3. DOMMERE
Det benyttes ikke dommere. Hver raseklubb
utnevner ansvarlige personer for
godkjenning av prøven.

Juniorkjørere
Juniorkjørere kan kun meritteres i egen
juniorklasse, og vil ikke kunne sammenlignes
med seniorklasser dersom det er for få
startende i juniorklasse.

Dersom en trekkhundklubb under NHF står
som teknisk arrangør, vil det normalt være
tilstede en TD utnevnt av NHF. TD tilser at
arrangementet blir gjennomført i.h.h.t. NHFs
løpsreglement, men har ingen befatning med
raseklubbenes prøver annet enn å bekrefte
resultater.

Påmelding til prøver
Påmeldingen til prøve er endelig. Deltaker
plikter å sende dokumentasjon til
prøveansvarlig uavhengig av resultat på
prøven. Dersom deltaker ikke får startet
prøven sendes det dokumentasjon på at
deltaker ikke har møtt til start (DNS).

1.4. DISIPLINÆRFORHOLD OG KLAGER
Disiplinærforhold
Enhver skal under prøven følge gjeldende
regler og bestemmelser og opptre
overensstemmende med god skikk og bruk.

Påmeldingsavgift
Prøvedeltaker som ikke er medlem av
medlems klubb eller utenlandsk kennelklubb
samarbeidende med NKK, skal betale dobbel
påmeldingsavgift.

Klager
Deltaker som mener seg skadelidende som
følge av brudd på prøvereglene, kan innen 1
uke etter mottatt prøveresultat innlevere
skriftlig klage til raseklubbens oppnevnte
ansvarlig som behandler klagen innen 1 uke.

Aktivitetsavgift
Prøvedeltaker betaler avgift til den aktuelle
raseklubb som administrerer ordningen.
Avgiften skal være betalt på det tidspunkt
raseklubben mottar
spannopplysningsskjemaet, dvs. innen 2 uker
etter avsluttet prøve.

Avgjørelsen kan påklages til NKK innen 1 uke
sammen med protestgebyr. Protestgebyret
er til enhver tid lik det dobbelte av
påmeldingsavgiften til NKK utstillinger.
Protestgebyret tilbakebetales hvis klagen tas
til følge.

Utestengelse av hund
Hund som i noe tilfelle under prøven opptrer
ulempelig, f. eks. jager vilt/bufe, biter
funksjonærer eller uprovosert angriper
annen hund, utestenges fra prøven og gis
midlertidig utestengelse fra prøver inntil
saken er ferdig behandlet.

Sanksjoner
Dersom deltaker ikke sender inn korrekt
utfylt spannopplysningsskjema innenfor gitte
tidsfrister eller sender inn feil informasjon i
spannopplysningsskjema kan prøveansvarlig i
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samråd med raseklubb innføre sanksjoner i
henhold til NKKs lover.
1.5. DISPENSASJON
NKKs Hovedstyre kan, når særlige
omstendigheter gjør det påkrevet,
dispensere fra disse regler.
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2. PRØVE FOR GRØNLANDSHUND
(Utarbeides av Norsk Polarhund Klubb)

2.1 Klasseinndeling
Nordisk stil (kjører går på ski)
1-spann, 2-spann og flerspann (3-4 hunder)
Sledestil (kjører står på slede)
4-spann, 6-spann, 8-spann og åpen klasse

2.2 Gjennomføring av tester
Tester gjennomføres i henhold til arrangørens regler, der Norsk Polarhundklubb er arrangør følges
Norges Hundekjørerforbunds regler med følgende unntak: Aldersgrense for hund: min 18 mnd.

2.3 Prøvetyper
Tester kan tas i løp arrangert i Norge.
Enspanntest
1-spann nordisk eller slede
Distanse: min 10 km.
Vekt: I henhold til Norges Hundekjørerforbunds regler
Godkjent test: 10 km/t
Langdistansetest A
Nordisk stil; 1-spann, 2-spann, sledestil; 4-spann
Distanse: 50 km
Vekt/utstyr: I henhold til arrangørens krav
Godkjent test: 8 km/t
Langdistansetest B
Alle spannklasser
Distanse: 100 km
Vekt/utstyr: I henhold til arrangørens krav
Godkjent test: 8 km/t
Langdistansetest C Alle
spannklasser Distanse:
min 2x30 km
Vekt/utstyr: I henhold til arrangørens krav
Godkjent test: 8 km/t
Langdistansetest D
Alle spannklasser
Distanse: min 250 km
Vekt/utstyr: I henhold til arrangørens krav
Godkjent test: Gjennomført innen arrangørens tidsfrist.
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2.4 Cert-kriterier
Tildeles kun på løp arrangert i Norge.
Distanse: min 10km
Spann må bestå av renrasede polarhunder, minst 50 % klasse B raser.
Utdeling til beste 1/3 del av deltagerne i klasse, og til beste tid + 5 %
• Ved færre startende enn 3 i en klasse, sammenlignes klassen med klassene over inntil nok
deltagere oppnås. Øverste spannklasse sammenlignes med spannklassen under.
• Ved minimum 3 deltagende ekvipasjer i et løp, skal ekvipasjen med beste tid tildeles cert,
uavhengig av stilart.
Hunder som har gjennomført løp over 300km innen arrangørens tidsgrense tildeles cert.
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3. PRØVE FOR SAMOJED

(Utarbeides av Norsk Polarhund Klubb)

3.1 Klasseinndeling
Nordisk stil (kjører går på ski)
1-spann, 2-spann og flerspann (3-4 hunder)
Sledestil (kjører står på slede)
4-spann, 6-spann, 8-spann og åpen klasse

3.2 Gjennomføring av tester
Tester gjennomføres i henhold til arrangørens regler, der Norsk Polarhundklubb er arrangør følges
Norges Hundekjørerforbunds regler med følgende unntak: Aldersgrense for hund: min 18 mnd.

3.3 Prøvetyper
Tester kan tas i løp arrangert i Norge.
Enspanntest
1-spann nordisk eller slede
Distanse: min 10 km.
Vekt: I henhold til Norges Hundekjørerforbunds regler
Godkjent test: 10 km/t
Langdistansetest A
Nordisk stil; 1-spann, 2-spann, sledestil; 4-spann
Distanse: 50 km
Vekt/utstyr: I henhold til arrangørens krav
Godkjent test: 8 km/t
Langdistansetest B
Alle spannklasser
Distanse: 100 km
Vekt/utstyr: I henhold til arrangørens krav
Godkjent test: 8 km/t
Langdistansetest C Alle
spannklasser Distanse:
min 2x30 km
Vekt/utstyr: I henhold til arrangørens krav
Godkjent test: 8 km/t
Langdistansetest D
Alle spannklasser
Distanse: min 250 km
Vekt/utstyr: I henhold til arrangørens krav
Godkjent test: Gjennomført innen arrangørens tidsfrist.
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3.4 Cert-kriterier
Tildeles kun på løp arrangert i Norge.
Distanse: min 10km
Spann må bestå av renrasede polarhunder, minst 50 % klasse B raser.
Utdeling til beste 1/3 del av deltagerne i klasse, og til beste tid + 5 %
• Ved færre startende enn 3 i en klasse, sammenlignes klassen med klassene over inntil nok
deltagere oppnås. Øverste spannklasse sammenlignes med spannklassen under.
• Ved minimum 3 deltagende ekvipasjer i et løp, skal ekvipasjen med beste tid tildeles cert,
uavhengig av stilart.
Hunder som har gjennomført løp over 300km innen arrangørens tidsgrense tildeles cert.
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4. PRØVE FOR ALASKAN MALAMUTE
(Utarbeides av Norsk Alaskan Malamute Klubb)

Alaskan Malamute er en polar trekkhund som ble utviklet av en eskimostamme (Mahlemiutene)
som levde på nord-vest kysten av Alaska. Rasens opprinnelige funksjon var som trekkhund for
tunge lass i hardt arktisk miljø. Eskimoene måtte til stadighet flytte dit maten var. Det ble jaktet på
sel, hvalross og isbjørn og dette måtte fraktes tilbake til boplassen. De trakk også de tunge sledene
med alt eskimoene eide fra boplass til boplass.
NAMK legger stor vekt på å bevare disse unike egenskapene hos rasen. Som et ledd i dette arbeidet
har vi laget flere trekkhundtester som, ved godkjent resultat, kan føre til tittelen Norsk Trekkhund
Champion (N Tch).
Malamutetest 1
Enspann
Distanse: minimum 10 km
Alder Hund: minimum 18 mnd
Vekt: 35/30 kg
Hunden kan testes både i nordisk og sledestil.
Godkjent tid: 8 km/t, dvs 1 t 15 min der distansen er 10 km
Malamutetest 2
Minimum 60 km fordelt på 2 dager
Alder hund: minimum 24 mnd
Nordisk 1, 2 og flerspann (max 6 hunder)
Slede: 4 og 6 spann
Vekt: Nordisk: 1 spann - 30 kg
2 spann – 50 kg
3 spann – 65 kg
4 spann – 80 kg
5 spann – 95 kg
6 spann – 110 kg
Slede: 15 kg ekstra pr hund over 5 spann, minus 30 kg for fører på sledestil
For alle spannklasser; minus 5 kg pr tispe
Testens distanse skal være minst 60 km fordelt over to påfølgende dager. Hundene skal sove under
åpen himmel om natten. Arrangør kan dog eventuelt bestemme at hundene skal overnatte i bil eller
på hundehenger.
Godkjent tid: gjennomsnittet av beste tredjedel + 10 % eller minimum 9 km/t.
Malamutetest 3
2-dagers test, 120-150 km til sammen
Alder hund: minimum 18 mnd
Nordisk: 1,2 og flerspann
Slede: 4, 6 og 12 spann
Obligatorisk utstyr
Hundene skal sove under åpen himmel om natten
Godkjent tid: gjennomsnittet av beste tredjedel + 10 % eller minimum 9 km/t
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Malamutetest 4
Distansetest 100 – 200 km
Alder hund: minimum 24 mnd 1 og 2 spann, øvrige klasser 18 mnd
Nordisk: 1, 2 og flerspann
Slede: 4, 6 og 12 spann
Obligatorisk utstyr
Godkjent tid: gjennomsnittet av beste tredjedel + 10 % eller minimum 9 km/t
Malamutetest 5
Distansetest over 200 km
Alder hund: minimum 24 mnd 1 0g 2 spann, øvrige klasser 18 mnd
Nordisk: 1,2 og flerspann
Slede: 6, 8 og åpen klasse
Obligatorisk utstyr
Godkjent tid: gjennomført innen arrangørs tidslimit
Spannene kan bestå av rasene Alaskan Malamute, Grønlandshund og Samojed.
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5. PRØVE FOR SIBERIAN HUSKY
5.1 Generelt
Dette regelverket for trekkhundprøver av Siberian Husky er utarbeidet og vedlikeholdes av Norsk
Siberian Husky Klubb (NSHK) som en av NKKs medlemsklubber.
Ansvar for trekkhundprøvene
NSHK er ansvarlig for gjennomføring av trekkhundprøvene, som beskrevet i Kapittel 1, uavhengig av
hvem som står som teknisk arrangør av løpet.
Hundene
Deltagende hunder må være Siberian Husky registrert hos NKK eller register anerkjent av NKK.
Dersom flere hunder skal delta på prøven i et spann, skal alle hundene i spannet være Siberian
Huskies registrert hos NKK eller register anerkjent av NKK. Når et spann meldes på til
trekkhundprøve, er prøven gjeldende for alle hunder som går i spannet. Det gis ikke anledning for
å melde på enkelthunder i spann. Det gis ikke anledning for å sammenligne resultater for Siberian
Husky med andre registrerte polarhundraser som Grønlandshund, Samojed eller Alaskan
Malamute.
Forøvrig gjelder de regler som er beskrevet i Kapittel 1.
5.2 Kriterier for godkjenning av trekkhundprøvene
Trekkhundprøvene bedømmes i tre kategorier, 1. premie, 2. Premie, 3. Premie.
Grunntid
Grunntiden regnes ut i forhold til vinnertiden i klassen. Det må være minst 3 startende i klassen. Om
det er under 3 startende i en klasse, og distansen er lik kan grunntiden til klassen over brukes.
• 3-14 startende: Gjennomsnittstid av de 2 første
• 15-29 startende: Gjennomsnittstid av de 3 første
• 30 eller flere: Gjennomsnittstid av de 4 første
Minimum snittfart
I mellomdistanse og kortdistanse stilles det krav til å gjennomføre løpet med snittfart lik eller høyere
enn fastsatt snittfart for gjeldende distanse.
•
•

Kortdistanse: Farten må være lik eller høyere enn 17 km/t
Mellomdistanse: Farten må være lik eller høyere enn 12 km/t

Om snittfarten er lavere enn fastsatt for gjeldende distanse tildeles resultatet fullført, men det gis
ikke anledning for å bruke resultatet til en 3. Premie.
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Kriterier for godkjenning av trekkhundprøver i renrasede løp
Følgende kriterier gjelder for premiering i de tre kategoriene der trekkhundprøven arrangeres som
en del av et løp der kun polare raser kan delta:
Kortdistanse
7 – 10 km
9 – 15 km
18 – 24km
Nordisk stil 3
7 – 20 km

Spannstørrelse
Maks 4 hunder
Maks 6 hunder
Maks 10 hunder
1 - 4 hunder

1. premie
105% av
grunntid

2. premie
115% av
grunntid

3. premie 1
Fullført

Mellomdistanse 2
20 – 40 km
30 – 100 km
30 – 100 km
Nordisk stil 3
20 – 80km

Spannstørrelse
Maks 6 hunder
Maks 8 hunder
Åpen
1 - 4 hunder

1. premie
105% av
grunntid

2. premie
115% av
grunntid

3. premie 1
Fullført

Langdistanse 5
Over 100 km 4
Over 100 km
Over 100 km
Nordisk stil 3
80 – 200km

Spannstørrelse
5 – 6 hunder
6 – 8 hunder
9 – 18 hunder
1 - 4 hunder

1. premie
105% av
grunntid

2. premie
115% av
grunntid

3. premie 1
Fullført

Kriterier for godkjenning av trekkhundprøver i åpne løp
Følgende kriterier gjelder for premiering i de tre kategoriene der trekkhundprøven arrangeres som
en del av et løp der andre raser og uregistrerte hunder kan delta:
Kortdistanse

Spannstørrelse

1. premie

2. premie

3. premie 1

7 – 10 km
9 – 15 km
18 – 24km
Nordisk stil 3
7 – 20 km

Maks 4 hunder
Maks 6 hunder
Maks 10 hunder
1 - 4 hunder

125% av
grunntid

135% av
grunntid

Fullført

Mellomdistanse 2 Spannstørrelse

1. premie

2. premie

3. premie 1

20 – 40 km
30 – 100 km
30 – 100 km
Nordisk stil 3
20 – 80km

125% av
grunntid

135% av
grunntid

Fullført

Maks 6 hunder
Maks 8 hunder
Åpen
1-4 hunder
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Langdistanse 5

Spannstørrelse

1. premie

2. premie

3. premie 1

Over 100 km 4
Over 100 km
Over 100 km

5 – 6 hunder
6 – 8 hunder
9 – 18 hunder

125% av
grunntid

135% av
grunntid

Fullført

Nordisk stil 3
80 – 200km

1 - 4 hunder

130% av
id
125% av

140% av
id
135% av

grunntid

grunntid

1) Regler

for 3. premie
Hunden har gått på et spann som har startet og gjennomført:

et åpent langdistanseløp
eller
et renraset langdistanseløp
eller
kommet i mål innen 150 % av vinnertiden i minst tre mellomdistanseløp, åpne eller
spesialløp for SH
eller
kommet til mål som beste, nummer to, eller i mål innen 125 % av vinnertiden i minst tre
kortdistanseløp, åpne eller spesialløp for SH
eller
en kombinasjon av mist tre slike løp som nevnt over (for eksempel et meitterende
mellomdistanseløp og to meritterende kortdistanseløp).
Merk at det er krav om å komme i mål på en viss tid i kortdistanse og mellomdistanse. Det
er fordi man ikke kan være merittert sledehund ved kun å gjennomføre et kortdistanseløp
eller mellomdistanse uten et visst krav til fart.
Mellomdistanse
Etappeløp og andre løp med pool-ordning er meritterende som et enkelt løp som en helhet.
Det vil si at hunder som ikke går i spannet alle dager/etapper, uavhengig av årsak, skal
oppføres som ikke fullført. Løpet defineres allikevel som mellomdistanse, basert på hviletid
og form for hvile, selv om en kombinert avstand kan overskride grensen til langdistanse.
2)

3) Nordisk

stil
Gjelder kun for kjøring med pulk. Pulken skal alltid festes mellom hunder og kjører.
Snørekjøring er ikke meritterende for SH. Egne regler for vekt i pulk etc. jmf. Norges
Hundekjørerforbund.
4) Over

100 km med 5-6 hunder meritterende i Langdistanse
Gjelder kun for juniorkjørere
Langdistanse
Langdistanse defineres som løp over 100 km med minimum et sjekkpunkt.

5)

Lokallagsløp
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Norsk Kennel Klubs regler for trekkhundprøve for polare raser

Det gis anledning til å bruke maksimalt et løp i regi av NSHKs lokallag i en 3. premie (se regler
for 3. premie over). Det samme gjelder for krav gjeldende for tittelen Norsk Trekkhund
Champion (NTCH).
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