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FORMÅL 

Retningslinjene skal beskrive kriteriene for kåring av Årets Utstillingshund i kategoriene; 

Hanner, tisper, veteraner og valper.  

 

 

AKTIVITETER OG DELTAGELSE 

I denne konkurransen er de hundene som er påmeldt og stilt på utstillinger hvert enkelt år, 

men med endring for valper. Etter resultat på hver utstilling får hunden poeng, etter fastsatt 

skjema, etter hvor godt den har gjort det på norske offisielle utstillinger. (Valper stiller alltid 

på uoffisielle utstillinger.) 

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 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 som før fem tellende utstillinger i utstillingsåret og fem  

forskjellige dommere. 

- For veteraner og valper gjelder fire tellende utstillinger i utstillingsåret, fire forskjellige 

dommere og kan for noen være 2 utstillingsår for valper. 

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

- Endret poengskjema, med annen inndeling ved få deltakere fra 2015 fortsetter.  

- Et tak på 50 deltakende hunder.  

- Spesialen har eget poengoppsett, og beste voksne hund blir BIS.  

- Det gis tilleggspoeng for excellent, og endring for res.cert, cert/ck og cacib/res.cacib fra 

2015 fortsetter.   

- Nytt er at 1poeng ved 3-5 ant. hunder med resultat 4BHK/BTK og 2 poeng ved 6-10 hunder 

med resultat 4BHK/BTK utgår i poengtabell, da excellent + ck gir 1 poeng mer eller likt 

antall poeng.  
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