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FORMÅL  

Retningslinjene skal beskrive kriteriene for Årets Aktivitetshund  

 

AKTIVITETER OG DELTAGELSE  

Med kåringen ønsker klubben å vise frem lundehunden som en allsidig hund og stimulere til 

at flest mulig deltar i ulike aktiviteter med hundene sine. Prosjekthundene har også anledning 

til å delta.  

 

Etter resultat fra konkurranser og prøver gis poeng. Det gis poeng også for deltakelse uten 

resultat (diskvalifikasjon). Poenggivningen blir satt ut fra gren og vanskelighetsgrad med 

skille mellom offisielle og uoffisielle konkurranser.  

 

Deltakende hunder: Lundehunder og prosjekthunder registrert i NKK. Eier må være medlem 

av Norsk Lundehund Klubb. Handler/fører behøver ikke være medlem.  

 

  

REGLER OG KÅRINGEN 

En egen komite er ansvarlig for mottak av påmelding, poengberegning og kåring etter 

følgende regler:  

1. De tre beste hunder blir premiert som Årets Aktivitetshund: 1:3.  

2. Priser er fastsatt av styret, og utdeles på hvert års Lundehunddager  

3. Listen over de 10 best plasserte hundene blir annonsert i klubbens medlemsblad 

Lundehund-nytt.  

 

Poengberegningen: 

• Alle konkurranser/prøver er tellende.  

• Ved poenglikhet rangeres hunden med færrest konkurranser/prøver høyest.  



• Hvis hunder har deltatt aktiviteter som ikke er omfattet av gjeldende poengskjema, 

vurderer komiteen poenggivning for ny aktivitet på bakgrunn av vanskelighetsgrad og 

sammenlikning mot øvrige aktiviteter.  

• Når en hund har oppnådd opprykk med mellom tittel gis det kun halv poengsum for 

påfølgende deltakelse i samme klasse for å stimulere til progresjon.  

 

Videre gis poeng etter tabellen på neste side. 

 

RAPPORT OG REVISJON:  

Komiteens arbeid avsluttes årlig gjennom rapport til styret i Norsk Lundehund klubb. Rapport 

skal avgis før siste styremøte før deadline for Lundehund-nytt nr. 1, og skal inneholde:  

 

• Liste over alle deltakende hunder, rangert etter plassering. Foruten navn på hund og 

poeng skal listen inneholde navn på eier og antall konkurranser/prøver hunden har 

deltatt i.  

• Oppsummering av konkurransen til Lundehund-nytt 

 

Komiteen skal også medvirke til at de ti beste hundene har fått beskjed om å sende en kort 

tekst om aktiviteten og bilder av hundene til Lundehund-nytt før deadline for nr 1.  

Samtidig med offentliggjøring av resultater oppfordres medlemmer i Norsk Lundehund klubb 

hvert år om å gi innspill på behov for endring av konkurransereglene til komiteen. Komiteen 

har ansvar for å besvare og vurdere henvendelsene, samt at eventuelle endringer komiteen går 

inn for, blir lagt fram for styret slik at styret kan behandle saken før ny annonsering av 

konkurransen årets utstillingshund skal lages (Lundehund-nytt nr 4). Dette gjelder endringer i 

regelverket, ikke endringer i poenggivningen ved tilføyelse av nye aktivitetsgrener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POENGGIVNING:  

 

Aktivitet Klasse Oppnådd resultat Po. 

Lydighet, Agility/         
Agility Hopp, Rallylydighet, 
Kreativ lydighet (Freestyle 

og Heelwork to Music), 
Smeller 

Klasse 1 

3.premie  15 

3. premie uoffisielt stevne 10 

2.premie  20 

2. premie uoffisielt stevne 15 

1.premie 25 

1. premie uoffisielt stevne 20 

Opprykk 5 

Klasse 2 

3. premie 20 

3. premie uoffisielt stevne 15 

2. premie 25 

2. premie uoffisielt stevne 20 

1. premie 30 

1. premie uoffisielt stevne 25 

Opprykk 10 

Klasse 3 

3.premie  25 

3. premie uoffisielt stevne 20 

2.premie  30 

2. premie uoffisielt stevne 25 

1.premie 35 

1. premie uoffisielt stevne 30 

Opprykk 15 

Klasse Elite  

3.premie  30 

3. premie uoffisielt stevne 25 

2.premie  35 

2. premie uoffisielt stevne 30 

1.premie  40 

1. premie uoffisielt stevne 35 

Bronsemerke   15 

Deltagelse uten plassering 5 

    Hjem Godkjent 10 

Besøkshund     Godkjent 15 

    Institusjon Godkjent 20 

Brukshund (Rapport / 
Rundering / Spor) 

 Klasse D  
Godkjent 25 

Opprykk 5 

Klasse C 
Godkjent 30 

Opprykk 10 

Klasse B 
Godkjent 35 

Opprykk 15 

Klasse A Godkjent 40 

Deltagelse uten plassering 5 



Blodspor / Ferskspor 

Blodspor 

3.premie  15 

2.premie  20 

1.premie 25 

Ferskspor 

2-0 poeng 4 

4-3 poeng 8 

6-5 poeng 12 

7 poeng 15 

8 poeng 20 

10-9 poeng 25 

Godkjent Ettersøkshund 30 

Deltagelse uten plassering 5 

Redningshund  

Lavine 

C-godkjenning 30 

B-godkjenning 35 

A-godkjenning 40 

Ettersøkning  
B-godkjenning 35 

A-godkjenning 40 

Ruin 
B-godkjenning 40 

A-godkjenning 45 

Deltagelse uten plassering 5 

Annet   

CERT 20 

INT CERT 30 

HP 40 

CACI  40 

Championat 50 

 

 

 

 

 

FORKLARING TIL UTREGNINGEN:     

          

ANNET: Poeng for CERT (nasjonalt og internasjonalt), HP, CACI og Championat gis I TILLEGG til øvrige poeng. 

          

OPPRYKK mellom klassene: Poeng for opprykk gis I TILLEGG til øvrige poeng i klassen: 
Eksempel 1: Brukshundprøve: Godkjent klasse D (25 poeng) og opprykk til klasse C (5 poeng), gir totalt 30 poeng.  
For HP gis i tillegg 40 poeng. Totalt 70 poeng. 
Eksempel 2:  Agility: 1. premie klasse 2 (30 poeng), med 3. plass og opprykk til klasse 3 (10 poeng), 
gir totalt 40 poeng.  

     

UOFFISIELT STEVNE:     
Kan være klubbstevner eller andre stevner uten samme krav til form, slik som agilitylek osv.  
Forutsetter premiering/plassering for å kunne få poeng.  

Rektruttklasse rallylydighet kommer også innunder uoffisielt stevne.  

 

        



        

 


