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FORMÅL  

Retningslinjene skal beskrive kriteriene for Årets Utstillingshund  

 

AKTIVITETER OG DELTAGELSE  

Konkurransen har fire kategorier; hanner, tisper, veteraner og valper.  

I konkurransen deltar hunder som er påmeldt, med norske offisielle utstillinger hunden har 

deltatt på det enkelte år (valper stiller alltid på uoffisielle utstillinger). Etter resultat på hver 

utstilling får hunden poeng, jamfør poengtabell. Om en hund bytter klasse i utstillingsåret kan 

den delta i begge kategoriene, men poengene regnes hver for seg.  

Deltakende hunder: Lundehunder registrert i NKK. Eier må være medlem i Norsk Lundehund 

Klubb Handler/fører av hunden 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 i hver kategori med flest poeng blir premiert som Årets 

Utstillingshund: 1:3.  

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

3. Årets Utstillingshund hanner, tisper, veteraner og valper blir annonsert i klubbens 

medlemsblad Lundehund-nytt.  

 

Poengberegningen: 

• For hanner og tisper gjelder fem best tellende utstillinger i utstillingsåret med fem 

forskjellige dommere.  

• For veteraner gjelder fire tellende utstillinger i utstillingsåret, fire forskjellige 

dommere. Antall hunder stilt som veteran er avgjørende for hvor mange poeng som 

gis for BIR/BIM Vet og 2-4 (V*K ersatter B*K). CK / Cert gir poeng. Dersom det er 



dokumentert plassering i gruppefinale-veteran eller show-veteran gir plasseringen 

poeng i veteran-kategori.  

Cacib, res. cacib, Nordic cert, Nordic res. cert, BIG og BIS plassering ordinær, gir ikke poeng 

i veterankategori.   

• For valper gjelder fire tellende utstillinger, fire forskjellige dommere. På grunn av kort 

tid som valp, kan valper delta med utstillinger fra to forskjellige kalenderår.   

I alle fire kategorier får hunden kun de to høyeste oppnådde poengene pr utstilling.  

Poengskjema revidert 2018 gjelder. Spesialen har eget poengoppsett, beste voksne hund blir 

f.eks. BIS i tillegg til BIR. 

 

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. Ved poenglikhet mellom 

hunder, rangeres hundene likt (delt plassering), men hunden med færrest gjennomførte 

utstillinger navngis øverst på lista. Foruten navn på hund og poeng skal listen 

inneholde navn på eier og antall tellende utstillinger 

• Oppsummering av konkurransen til Lundehund-nytt 

• Informasjon om hvor mange innspill til endring av konkurransen komiteen har mottatt 

siden siste revisjon.  

Komiteen skal også medvirke til at de tre beste i hver klasse har fått beskjed om å sende 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).  

 

Regelverket revideres ved behov.  

Isteden for revisjon hvert annet år;  

Samtidig med offentliggjøring av resultater oppfordres medlemmene hvert år om å gi innspill 

til komiteen ved behov for endringer. Komiteen har ansvar for å besvare henvendelsene, samt 

at eventuelle endringer komiteen går inn for, blir lagt fram for styret innen september hvert 

år.  

Dette for at styret kan behandle saken før annonsering av konkurransen årets utstillingshund 

skal lages (Lundehund-nytt nr 4). I rapport om årets utstillingshund skal komiteen ha med ett 

punkt som gjelder hvor mange innspill til endring av regelverket komiteen har mottatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEDLEGG Poengtabell 2018 Årets Utstillingshund NLK, som ikke er forandret i 2019. 

Antall 
hunder 

1-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46 -> 

BIR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

BIM 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 
BHK/BTK 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 
BHK/BTK 

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 
BHK/BTK 

   3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tilleggspoeng for følgende 

Tildelt Poeng Plassering Poeng Plassering Poeng SPESIALEN Poeng 

Excellent 2 BIG 1 16 BIS 1 24 BIS 1 16 

Res. Cert  4 BIG 2 14 BIS 2 22 BIM 14 

CK / Cert  6 BIG 3 12 BIS 3 20 2 
BHK/BTK 

12 

Cacib / Res. Cacib / 
Nordic cert Nordic 
res. cert. 

8 BIG 4 10 BIS 4 18 3 
BHK/BTK 

10 

HP – valp 4  2 
BHK/BTK 

8 

 

 

 

 

 


