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Det deles ut ”Årets Hunder” i følgende grener:  

• Agility  

• Agility hopp  

• Lydighet  

• Rallylydighet 

• Utstilling, Valp 

• Utstilling, Junior til voksen 

• Utstilling, Veteran 

• Brukshund Spor 

• Brukshund Rundering 

 

For å sende inn resultater til ”Årets Hunder” så gjelder følgende regler for alle 

grener:  

  

• Utstillingene, stevnene og prøvene må være arrangert av NKK eller samarbeidende 

klubb i Norge, og holdt etter NKKs regelverk.   

  

• Ekvipasjen må ha vært medlem av LOHK hele det aktuelle kalenderåret. 

  

• Årets hunder følger kalenderåret. Se presentasjonen av utregning i hver enkelt gren 

for å finne ut hvilke utstillinger/stevner som gir høyest poengsum.  

  

• Resultatene må dokumenteres skriftlig. Resultatene forutsettes å være godt leselig. 

Det må være kopi av kritikkskjema eller printscreen fra Dogweb (MÅ markeres 

hvilke utstillinger/stevner som er tellende).   

  

• Overrekkelsen skjer når ordinært årsmøte i LOHK er avsluttet.   

 

 

  



 AGILITY OG AGILITY HOPP  
  

• «Årets Hund» deles ut i klasse 1, 2 og 3 både i agility og agility hopp, men den 

deles ut på tvers av størrelser. 

 

• Poeng utdeles for individuelle, offisielle konkurranser.  

  

• Det kan sendes inn resultater for inntil tre stevner pr klasse. 

  

Det deles ut poeng etter følgende resultater:  

  

1.plass = 80p      5.plass = 40p  

2.plass = 70p      6.plass = 30p  

3.plass = 60p      7.plass = 20p  

4.plass = 50p      8.plass = 10p  

  

I tillegg gis det 20p for feilfritt løp og 30p for cert  

  

  
  

LYDIGHET  
  

• «Årets Hund» deles ut i alle klasser.  

 

• Du kan sende inn inntil tre resultater pr klasse på hunden. Resultatene må være 

minimum 3. premiering. 

 

• Har flere ekvipasjer lik poengsum i en klasse følges lydighetsreglementet. 

  
  

RALLYLYDIGHET 
 

• «Årets Hund» deles ut i alle klasser. 

 

• Du kan sende inn inntil tre resultater pr klasse på hunden. Resultatene må være 

minimum 3. premiering. 

 

• Det gis 3 ekstrapoeng for stevne med maks poengsum (200 poeng), og det gis 4 

ekstrapoeng for CERT. 

 

• Det gis 3 poeng for 1. plass, 2 poeng for 2. plass og 1 poeng for 3. plass. 

 
 

 



UTSTILLING – VALP, JUNIOR TIL VOKSEN OG 

VETERAN 
  

  

Poengberegning :  

  

   

BIS 1 100 poeng BIR 25 poeng 

BIS 2 90 poeng BIM 23 poeng 

BIS 3 80 poeng 2. BHK/BTK 16 poeng 

BIS 4 70 poeng 3. BHK/BTK 13 poeng 

  4. BHK/BTK 10 poeng 

BIG 1 60 poeng 1. JKK/UKK/AKK/CHK/VKK 6 poeng 

BIG 2 50 poeng 2. JKK/UKK/AKK/CHK/VKK 5 poeng 

BIG 3 40 poeng 3. JKK/UKK/AKK/CHK/VKK 4 poeng 

BIG 4 30 poeng 4. JKK/UKK/AKK/CHK/VKK 3 poeng 

   

  

  

  

  

  

• Du kan sende inn inntil tre resultater pr hund pr utdeling (valp, junior til voksen og 

veteran). 

 

• Kun høyeste premiering gir poeng.  

  

• For å få poeng på BIG og BIS må utstillingen være åpen for mer enn en rase og ei 

gruppe.   

  

• Eksempler:   

  

Retrieverutstilling åpen for retrieverrasene: BIS her vil få poeng som for BIG. Det er 

flere raser med, men ikke flere grupper.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BRUKSHUND – SPOR OG RUNDERING 
  

• «Årets Hund» deles ut for spor og rundering i alle klasser. 

 

• Du kan sende inn inntil de 3 beste resultatene fra arrangement i Norge pr klasse.  

  

• Ved poenglikhet vinner den som har høyest poengsum på et enkeltstevne.  

  

      Poeng  

KL D  Godkjent  10  

KL D  Opprykk  15  

KL C  Godkjent  15  

KL C  Opprykk  20  

KL B  Godkjent  20  

KL B  Opprykk  25  

KL A  Godkjent  25  

KL A  Certpoeng  30  

KL A   Cert   35  

KL A  CACIT  40  

KL A   Over 600 poeng  40  

NM Deltagelse     40  

NM Plassering     10 - 1   

NOM Deltagelse     50  

NBCH (champion)    15  

  
 

 

 

 

 


