
ÅRETS HUND – Harstad hundeklubb        
 
Er du medlem av Harstad hundeklubb, bor i vårt nærområde (Sør-Troms)  og har stilt ut eller gått 
prøve med hunden din siste året?  
 
Har du stilt hunden på utstilling og oppnådd premiering?  
Har du konkurrert rallylydighet, lydighet, agility, smeller eller blodspor og oppnådd premiering?  
 
Vær med og vis hvor mange av klubbens medlemmer som er med på offisielle aktiviteter i løpet av 
året. Gyldige resultat fra Norden er tellende.  
 
Send inn resultater, så kommer du på lista. Noen har hatt mulighet til høy aktivitet, noen har 
kanskje bare vært med på en prøve/utstilling, men alt viser at vi har aktive medlemmer.  
 
Det lages resultatliste for hver gren.  
Du kan legge inn maks 3  resultater på terminfestede prøver per gren.  
 
Certifikat (Cert) gir ett ekstra poeng per cert (inntil 3 per gren fra forskjellige dommere )  
Championater gir to poeng ekstra. 
 
Har dere bestått appellmerke i lydighet, da gir det 3 poeng i LP gren. Godkjent ettersøkshund gir 3 
poeng i Blodsporgren. Godkjent/re-godkjent redningshund?  Da får du 3 poeng som en ekstra gren. 
 
Har du bestått resultat i flere grener? Da kan du være med på kåringene av Årets hund på tvers av 
grener. Unntaket er NOX – registrerte hunder, de kan ikke delta i denne kåringen. 1  
 
Du er ansvarlig for å sende inn dine resultater ved årets slutt.  
Du kan kopiere det ut fra Hundedatabasen til NKK. På LP og Rally må du skrive på premiering i 
tillegg. Har du konkurrert i andre nordiske land, legg med kopi av kritikken som viser premiegrad. 
Konkurransen følger kalenderåret og premieutdeling skjer på klubbens etterfølgende årsmøte. 

 
1 Harstad hundeklubb har forpliktet seg til å drive i tråd med NKKs formålsparagraf. NKK har til formål å ivareta 
hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt 
forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i 
ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. Utfra dette er det bestemt at årets 
hund på tvers av grener ikke kan vinnes av en Nox-registrert hund.  



 
Om det er eks 2 med lik poengsum vil det være delt 1 plass. 
 

Poengberegning.  

 

 

 

 
 
 
 
Lydighet / Rallylydighet /Smeller 

Poeng Poeng Poeng Poeng 
FCI 3/ Elite Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 
Cert + 1 Cert LP + 1     
1. premie 15 1. premie 12 1. premie 9 1.premie 6 
2. premie 14 2. premie 11 2. premie 8 2. premie 5 
3. premie 13 3. premie 10 3. premie 7 3. premie 4 

 

 
Agility (AG, AG hopp) /Kreativ lydighet (HTM,FS) 

Poeng Poeng Poeng 
Klasse 3  Klasse 2  Klasse 1  
Cert + 1 Napp (AG) + 1 Napp (AG) +1 
1.premie  15 1. premie  11 1. premie  6 
2. premie 14 2. premie 10 2. premie 5 
3. premie 13 3. premie 9 3. premie 4 

  
Blodsporprøve 

Poeng Poeng Poeng 
Eliteklasse  Åpen klasse Ferskspor 
100-90 poeng 15 1. premie 9   
89,5–80 poeng 14 2. premie 8 Godkjent 7 
79,5- 60 poeng 13 3. premie 7   

 
  

Ekstrapoeng for 
plassering alle grener 
1.Plass +3 
2.Plass +2 
3.Plass +1 
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For å kunne skille på beste utstillingshund, gis det ekstra poeng i denne kåringen. 

 

Utstilling – tellende poeng Årets Utstillingshund 

 

 
 

 Poeng 
BIS +4 
BIS 2 +3 
BIS 3 +2 
BIS 4 +1 
BIG 1 +4 
BIG 2 +3 
BIG 3 +2 
BIG4 +1 
BIR + 3 
BIM + 1 
Cert /CK for 
champion/Cacib + 1 
Excellent 5 
Very good 4 
Good 2 

Utstilling: (tellende poeng til 
Årets hund) 

 Poeng 
BIR + 3 
BIM + 1 
Cert /CK for 
champion/Cacib + 1 
Excellent 5 
Very good 4 
Good 2 

 


