REGLER FOR KÅRING AV ÅRETS DACHSHUND I ROGALAND
Prisen deles ut en gang i året på Rogaland Dachshundklubbs årsmøte, til
den dachshund hjemmerhørende i Rogaland (hunde-eiers registrerte
adresse på registrerings-beviset), som har oppnådd høyeste samlet
poengsum på prøver og utstillinger, foregående kalenderår.
Hundens 5 beste premieringer på utstillinger og prøver er tellende i
forholdet:
Enten:

3 utstillinger og 2 prøver

Eller:

2 utstillinger og 3 prøver.

Hund med færre enn 5 premieringer kan også delta, men hunden må ha
premiering på både utstilling og prøve.
Som tellende prøver regnes:

Blodsporprøve
Drevprøve
Hiprøve.

Fersksporprøve teller IKKE, men ved likt poengtall for ovenstående
prøver, gir disse tilleggspoeng.
Hunden med høyest poengsum blir kåret til ÅRETS HUND.

POENGBEREGNING
UTSTILLING:
1 – 5 BIS, internasjonal utstilling

30 poeng

1 – 5 BIG, internasjonal utstilling

25 poeng

BIS og CACIB

20 poeng

BIG

19 poeng

BIR og res.CACIB

18 poeng

BIM

17 poeng

CERT., CK

15 poeng

1JK, 1UK, 1AK, deltaker campionkl. 1VETK

10 poeng

2AK, 2UK, 2JK, 2VETK

5 poeng

Nasjonalt/internasjonalt championat gir:

5 poeng ekstra

PRØVER:

Drevprøver

Viltsporprøver

Hiprøver

D-cert.

1.pr. m/HP

Cert./CACIT

20 poeng

1.premie

1.premie

1.premie

15 poeng

2.premie

2.premie

2.premie

10 poeng

3. premie

3. premie

3.premie

5 poeng

NM og Landskampvinner:

Poengfordeling

1. vinner

5 poeng ekstra

2. vinner

3 poeng ekstra

3. vinner

1 poeng ekstra

TILLEGGSPOENG:
TILLEGGSPOENG:
Fersksporprøve gir et tillegg tilsvarende poengsum på kritikken, fra og
med 7 poeng og oppover.
Det gis tillegg for deltakelse på utstillinger/prøver arrangert av Rogaland
Dachshundklubb.
3 poeng pr. Arrangement (med unntak av fersksporprøver).
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Deltakere må dokumentere riktigheten av fremsatte opplysninger v/kopi
av stamtavle og kritikker fra utstillinger og prøver.
Reglene gjøres gjeldende fra februar år 2001, på grunnlag av resultater
oppnådd i år 2000.
Resultater må være styret i hende 3 uker før årsmøtet.

Mvh Styret
Rogaland Dachshundklubb

