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ÅRETS UTSTILLINGSHUND
Utmerkelsen tildeles årlig beste utstillingshund for hver rase. Eier må selv sende inn
dokumentasjon på utstillingsresultater. (kan kopieres fra Dogweb)
Denne utmerkelsen deles ut under Representantskapsmøtet.
BIR 12 poeng
BIM 10 poeng
2. BTK/BHK 8 poeng
3. BTK/BHK 6 poeng
4. BTK/BHK 4 poeng
I tillegg gis 1 poeng for hver hund i samme rase og kjønn som er påmeldt og som hunden har
slått. For eksempel. Det er påmeldt 30 hunder, av disse er det 15 tisper, din hund har blir
2.beste tispe: 8 +13= 21. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre hund.
Hunden må være jaktpremiert og fylle rasens til en hver tids krav for avlshunder. (HD)
ÅRETS JAKTHUND
Utmerkelsen tildeles beste jakthund, løshund og beste jakthund, bandhund. ( 2 forskjellige
priser)
Eier må selv sende inn forslag til Forbundsstyret med nødvendig dokumentasjon. (kan kopieres
fra Dogweb/NPP)
Den tildeles hver av rasene og deles ut under Representantskapsmøtet.
Hunden skal minimum ha 3 x 1. premie på jaktprøve, prøvene skal være tatt i inneværende
prøvesesong, når det gjelder utenlandske prøver teller disse. men kun de prøver som teller til
jaktchampionat.
Årets Jakthund blir den hund som har høyest gjennomsnittssum av 3 prøver.
Ved poenglikhet går yngre hunden foran eldre.
Må ha minst oppnådd VERY GOOD på utstilling og være røntget og ha som resultat det til en hver
tids gjeldende avlskrav for avlshunder.
ÅRETS OPPDRETTER, JAKT

Kull for å komme i betraktning må ha minst 50 % 1.pr. på jaktprøve, ved ulikt antall hunder i
kullet rundes tellende antall ned, dog minimum 3 jaktpremierte.
Eks: 3 valper- alle må være jaktpremiert – 9 valper kan rundes ned til minimum 4 valper. osv.
Kan ikke søkes på hunder eldre enn 5 år.
GENERELLE KRAV
For at søkeren skal bli tatt i betraktning, skal medlemskapet pr. 31.12 året før søkeåret og
medlemskapet for inneværende år være betalt, dvs. det året søknaden sendes Norske
Elghundklubbers Forbundspremie på jaktprøve.

Årets Jakthund blir den hund som har høyest gjennomsnittssum av 3 prøver. Ved poenglikhet
går yngre hunden foran eldre. Må ha minst oppnådd VERY GOOD på utstilling og være røntget
med resultat som gjelder kravet til avlshundene.

