Ferdighetsprøver for Alaskan Malamute.
Prøvene er bygget opp i tre trinn. Hvert nivå gir ett merke (bronse, sølv og gull). En
hund kan ta to merker pr kalenderår men de må taes på ulike arrangementer.
Prøvene må taes i rekkefølgen bronse, sølv og gull. Prøvene skal arrangeres av
NAMK sentralt eller av distriktskontaktene.
Målet med prøvene er å få kunnskap om bruken av malamuten og å motivere flest
mulig til å bruke hundene sine.

Weight pull.
Bronse: Hunden skal trekke 5 ganger sin egen vekt 10 meter.
Sølv: Hunden skal trekke 10 ganger sin egen vekt 10 meter.
Gull: Hunden skal trekke 15 ganger sin egen vekt 10 meter.

Gjennomføring av prøven:
Hundeføreren kobler hunden til vogna og får den i startposisjon (enten STÅ, SITT
eller DEKK). Så får hundefører startsignal fra dommeren og går fra hunden uten å gi
noen komando eller kontakt, går over banen til målstreken før hundefører snur seg
mot hunden. Derfra kan hundefører kommunisere med den.
Hunden kan gjerne starte å gå når hundeføreren går fra den, men av fri vilje, ikke på
komando. Det er ikke tillatt med godbiter eller leker for å lokke, kun prate med
hunden og bruke seg selv som motivasjon.
Du har 60 sekunder på deg til å få vogna over målstreken. Tiden starter når
hundeføreren går fra hunden.
Hvis hunden snur seg stoppes tiden og hundeføreren kan gå tilbake og starte på nytt.
Dette kan gjøres to ganger. Ved tredje gang blir testen underkjent.

Alder: For å ta bronsemerket må hunden være fylt 18 mnd. Sølv og gullmerket: min.
2 år.
Det er viktig at hundeføreren trener hunden på denne formen for trekking mellom
prøvene. Hunden skal varmes opp før deltakelsen og den skal stille med komtesele,

nomesele / kombisele, pinnesele eller weight pull sele.
Testene skal alltid startes på lavere vekt de første rundene.
En hund kan ta to prøver i løpet av en sesong men de skal taes på ulike prøver.

Eks hund 40 kg
bronse: 5 x egen vekt = 200 kg
sølv: 10 x egen vekt = 400 kg
gull: 15 x egen vekt = 600 kg

Lederhund.
Bronse: Prøveløype, barmark, 1 hund. Alder min. 12 mnd.
Hunden skal ha på sele, line festes bak på selen og i andre enden skal det være en
vekt i form av dekk, kjetting eller trosse.
Hundefører skal ha belte med line festet til vekta (ikke i hunden).
Hundefører skal hele tiden gå bak vekta.
Løypa gjennomføres i rask gange / jogging og hunden skal forflytte seg i en jevn flyt.
Underveis i prøveløypa er det forskjellige oppgaver for hunden: høyre (3 ganger) venstre (3 ganger) - stå (hunden skal stå, ligge eller sitte i 1 min) - tilbake passere hund(er) som står 1 meter utenfor løypa - passere fører med hund som går
i samme retning.

Gjennomføring av prøven:
Avstand mellom hvert moment bør være ca 20 meter.
Momentene må passeres feilfritt, men man kan gå tilbake og prøve momentet på nytt
(= 1 feil)
Hvis hunden stopper og hundefører må fram til hunden:1 feil.
Hvis hundefører går foran vekta:1 feil.
Ved momentet STÅ skal hunden passere en strek på bakken og den skal under
denne øvelsen holde seg foran denne. Krysser hunden linja:1 feil.
Ekvipasjen kan ha maks 5 feil for å bestå prøven.
Sølv: Hunden må ha gått i lederparet på et løp over min. 30 km. (aldersgrense min
18 mnd)

Gull: Hunden må ha gått i single led i et løp over min. 30 km.
Alle lederhundprøvene skal gjennomføres i liner. Til sølv og gull-merket må spannet
bestå av minst 3 hunder i min. to ledd.
Hunden må meldes inn før start til lederhundprøve i sølv og gull.

Kløvhund
Bronse: Hunden skal bære en kløv på 15 % av kroppsvekten.
Dagstur på min. 10 km.
Sølv: Hunden skal bære en kløv på 20 % av kroppsvekten.
Dagstur på minst 20 km.
Gull: Hunden skal bære en kløv på 25% av kroppsvekten.
Turen må være på til sammen 40 km fordelt på to påfølgende dager.
Alder: For å ta bronse, sølv og gullmerket: min. 2 år.
Det er viktig at hunden trenes med å gå med kløv før man gjennomfører prøvene og
at det brukes en kløv som passer hunden. Hunden må også være i god fysisk form.
Spesielt viktig er dette når det gjelder deltakelse til sølv og gullmerket.
Eks hund 40 kg:
bronse: 15% av kroppsvekten = 6 kg,
sølv: 20% av kroppsvekten = 8 kg,
gull: 25% av kroppsvekten = 10 kg.
Hundens vekt må verifiseres (ikke eldre enn 1 uke)
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