
Årets hund 

Regler for kåring av ”Årets hund” i de forskjellige kategorier 

vedtatt av styret i Norsk Bassetklubb 14/4 - 2010 

Til kåringen må eier selv sende inn resultatene, da klubben ikke kan bruke så mye ressurser på å 

skaffe 

seg oversikt over alle konkurranser som arrangeres. 

For drev oppgis de to beste resultatene ut fra tabellen som gjengis nedenfor. 

For spor oppgis de 3 beste resultatene ut fra tabellen som gjengis nedenfor. 

For utstilling oppgis de 5 beste resultatene ut fra tabellen som gjengis nedenfor. 

I alle klasser gjelder at ved poenglikhet, går yngste hund foran. 

Skjema for utfylling finnes til slutt i regelverket. 

Frist for innsending 31/1 påfølgende år. Resultatene sendes Norsk Bassetklubbs leder pr post eller 

epost. 

Ved bruk av e-post oppgis de samme data som det spørres om på skjemaet. 

Kun hunder eiet av medlemmer i Norsk Basseklubb kan delta i konkurransen. Dersom eier har 

meldt seg inn i løpet av året, gjelder kun de konkurranser som hunden har deltatt i ETTER at 

eier meldte seg inn. Eier er selv ansvarlig for at de opplysninger som er gitt er riktige. Dersom 

opplysningene er feil, er det opp til styret å avgjøre om innsendte skjema skal aksepteres eller 

strykes fra konkurransen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drev: 

3. premie gir 5 poeng 

2. premie gir 10 poeng 

1. premie gir 15 poeng 

1. premie m/dcert gir 20 poeng 

I tillegg kommer egenskapspoengene. 

Maks 2 tellende resultat. 

Spor: 

Samme prinsipp som for drev (HP i stedet for CERT), men med maks 3 tellende resultat. 

Utstilling: 

Kun plasseringer i BHK og BTK teller. 

Grunnpoeng: 

1 poeng for 3 hunder i samme klasse, 2 for 5 (frammøtte hunder, ikke påmeldte). 

5. BHK / BTK gir 1 poeng 

4. BHK / BTK gir 2 poeng 

3. BHK / BTK gir 3 poeng 

2. BHK / BTK gir 4 poeng 

1. BHK / BTK gir 5 poeng 

BIR gir 2 poeng + 1 ekstra for hver 5 (frammøtte, ikke påmeldte) i rasen. 

+ 2 poeng ekstra for BIS på Bassetspesialen. 

Send inn de 5 beste resultatene fra NORSKE utstillinger.  

 

 

 



Skjema for innmelding av hund til konkurransen 

”Årets drevhund” 

Rase: 

Hundens registrerte navn: 

Registreringsnummer:   Fødselsdato: 

Eier: 

De to beste resultatene fra gjeldende prøvesesong: 

Dato:   Poeng:   Premiegrad evt m/dcert: 

Dommer: 

Dato:   Poeng:   Premiegrad evt m/dcert: 

Dommer: 

Hundens poeng i henhold til regelverket: ___________________ 

Undertegnede erklærer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med de til enhver tid 

gledende bestemmelser for kåringen av ”Årets hund” i den kategori hunden er innmeldt. 

Dato: _______________ Sted: ______________________________________ 

Eiers underskrift: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjema for innmelding av hund til konkurransen 

”Årets sporhund” 

Rase: 

Hundens registrerte navn: 

Registreringsnummer:  Fødselsdato: 

Eier: 

De tre beste resultatene fra gjeldende prøvesesong: 

Dato:   Premiegrad, evt med HP:   Dommer: 

Dato:   Premiegrad, evt med HP:   Dommer: 

Dato:   Premiegrad, evt med HP:   Dommer: 

Hundens poeng i henhold til regelverket: ___________________ 

Undertegnede erklærer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med de til enhver tid 

gledende bestemmelser for kåringen av ”Årets hund” i den kategori hunden er innmeldt. 

Dato: _______________ Sted: ______________________________________ 

Eiers underskrift: ______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skjema for innmelding av hund til konkurransen 

”Årets utstillingshund” 

Rase: 

Hundens registrerte navn: 

Registreringsnummer: Fødselsdato: 

Eier: 

De 5 beste resultatene fra gjeldende utstillingssesong: 

Dato:   Sted:   Premie:   Antall frammøtte hunder i rasen: 

Dommer: 

Dato:   Sted:   Premie:   Antall frammøtte hunder i rasen: 

Dommer: 

Dato:   Sted:   Premie:   Antall frammøtte hunder i rasen: 

Dommer: 

Dato:   Sted:   Premie:   Antall frammøtte hunder i rasen: 

Dommer: 

Dato:   Sted:   Premie:    Antall frammøtte hunder i rasen: 

Dommer: 

Hundens poeng i henhold til regelverket: ___________________ 

Undertegnede erklærer at de oppgitte opplysningene er i samsvar med de til enhver tid 

gledende bestemmelser for kåringen av ”Årets hund” i den kategori hunden er innmeldt. 

Dato: _______________ Sted: ______________________________________ 

Eiers underskrift: ______________________________________________ 


