
Lydighet - LP 
Lydighet, også kalt dressur, appell og (eng.) obedience, er en konkurranseform der 

hund og hundefører konkurrerer sammen med og mot andre ekvipasjer om poeng 

og det å bli beste team i henhold til klasse og et forhåndsdefinert program. NKK er 

topporgan i Norge, og det deles ut championat. 

Lydighet - for hunder av alle raser!           

Lydighet er en gren hvor man utfører fast bestemte øvelser og det bedømmes om 

man har klart dem riktig. 

Alle hundene gjør de samme øvelsene, og deretter vurderes det hvordan de ble 

fremført. I lydighetsringen ser vi hunder av nesten alle raser og førere i alle aldre. 

De har alle en ting felles: Gleden av å arbeide og samarbeide med hunden sin. 

 

Selv om ikke alle når like langt, kan alle komme frem til et brukbart resultat bare 

innsatsviljen og pågangsmotet er i orden. 

Det blir arrangert et stort antall lydighetsprøver rundt om i landet. Det konkurreres i 

fire klasser med stigende vanskelighetsgrad. 

Alle hunder over 9 måneder kan delta på lydighetsprøver, også blandingshunder. 

De eneste som er utelukket, er tisper med løpetid. Mange klubber, både rase- og 

lokale klubber har egne kurs i lydighet. 



Lydighet inngår gjerne også i andre former for hundesport, f.eks. i IPO og 

brukshundsport. Disse grenene kan ha andre regler for hva øvelsen som sådan skal 

inneholde av elementer. 

 

Poengbedømning og premiering 

 
Hver enkelt øvelsene i lydighet tildeles en karakter av en kvalifisert lydighetsdommer. 

Det gis karakterer etter følgende skala: 10-9,5-9-8,5-8-7,5-7-6,5-6-5,5-5-0. 0 er 

underkjent og 10 perfekt. Hver av øvelsene har i tillegg en varierende koeffisient som 

karakteren multipliseres med for å finne ut poengsummen for hver enkelt øvelse. 

Øvelse Bronsemerke Klasse I Klasse II Klasse III Klasse Elite 

  koeffisient totalt koeffisient totalt koeffisient totalt koeffisient totalt koeffisient totalt 

1 1 10 1 10 3 30 4 40 3 30 

2 2 20 3 30 3 30 3 30 2 20 

3 4 40 2 20 1 10 3 30 3 30 

4 2 20 4 40 3 30 4 40 3 30 

5 1 10 2 20 2 20 4 40 4 40 

6 3 30 2 20 2 20 3 30 4 40 

7 4 40 3 30 2 20 2 20 3 30 

8 1 10 2 20 1 10 4 40 3 30 

9 - - 1 10 2 20 4 40 3 30 

10 - - - - 1 10 1 10 4 40 

Totalt 180 poeng 200 poeng 200 poeng 320 poeng 320 poeng 

1. premie 

  

160–200 p 160–200 p 256–320 p 256–320 p 

2. premie 140–159,5 p 140–159,5 p 224–255,5 p 224–255,5 p 

3. premie 100–139,5 p 100–139,5 p 192–223,5 p 192–223,5 p 

http://no.wikipedia.org/wiki/IPO
http://no.wikipedia.org/wiki/Brukshundsport


 

 

 
        

 

 



Program og klasser 

Øvelse Bronsemerke klasse I klasse II klasse III klasse Elite 

1 Visning av 

tenner 

Visning av 

tenner 

Fellesdekk 3 

min 

med skjult fører 

Fellesdekk 4 min 

med skjult fører 

Felles sitt 2 min 

med skjult fører 

2 Lineføring Fellesdekk 2 min Fri ved foten Fri ved foten Fellesdekk 4 min 

med skjult fører 

3 Fri ved foten Lineføring Dekk under 

marsj 

Sitt under marsj Fri ved foten 

4 Dekk fra holdt Fri ved foten Innkalling fra 

sitt med stå 

Innkalling fra 

dekk, med stå og 

dekk 

Stå, sitt og 

dekk under marsj 

5 Innkalling fra 

sitt 

Dekk fra holdt Stå under marsj Fremadsending 

med 

dekk og på plass 

Innkalling fra 

dekk, med stå og 

dekk 6 Stå under 

marsj 

Innkalling fra 

sitt 

Apportering Apportering over 

hinder 

Fremadsending 

med dirigering, 

stå, dekk og på 

plass 
7 Enkelt dekk 2 

min 

Stå under marsj Fritt hopp over 

hinder, med sitt 

Apportering av 

metallgjenstand 

Apportering med 

dirigering 

8 
Helhetsinntrykk 

Fritt hopp over 

hinder 

Fremadsending 

med 

stå og på plass 

Neseprøve Apportering av 

metallgjenstand 

over hinder 9   Helhetsinntrykk Kontroll over 

hunden på 

avstand 

Kontroll over 

hunden på 

avstand 

Neseprøve 

10     Helhetsinntrykk Helhetsinntrykk Kontroll over 

hunden på avstand 

 

Link til regelverk lydighet NKK: 

http://web2.nkk.no/no/tjenester/aktiviteter/lydighet/ 

 

 

 

http://web2.nkk.no/no/tjenester/aktiviteter/lydighet/

