
 

Regler for kåring av årets priser/ Sølvhund Cup/ Nappes minnepremie 

Kåringene foretas hovedsakelig på grunnlag av resultater medlemmene selv 
sender inn 6l redaksjonen av Hund og Jakt Årbok. Styret kan i 6llegg ta hensyn 
6l annen relevant informasjon.  

Alle prisene deles ut på Generalforsamlingen påfølgende år. 

Årets UK-hund:  Kåres av styret. Poeng eCer championatreglene uten begrensning på antall 
premier. 

Årets AK-hund:  Kåres av styret. Kun hunder som 6lhører klassen kan delta. 

Poengberegning: 1AK 3poeng, 2.AK 2 poeng, 3.AK 1 poeng pluss 6llegg eCer 
championatreglene. 

Poeng regnes 6l og med den prøven det oppnås 1.AK. 

Årets hund Skog: Kåres av styret. Poengberegning: 1AK 3poeng, 2.AK 2 poeng, 3.AK 1 poeng 
pluss 6llegg eCer championatreglene. 

Årets hund jakt:  Kåres av redaksjonen i Hund og Jakt. Poengberegning eCer 
championatreglene, men spesielle omstendigheter og/eller prestasjoner kan 
vektlegges. 

Årets hund utsBlling: Kåres av styret. Poengberegning eCer championatreglene, men spesielle 
omstendigheter og/eller prestasjoner kan vektlegges. 

Årets Fører: Vurderes av styret ut fra prestasjoner gjennom året. Det er ingen forutsetning 
at det er ført flere hunder. 

Årets prestasjon: Vurderes av styret ut fra eventuelle enkeltprestasjoner i året. 

Årets profil: Vurderes av styret ut fra hendelser innen klubbmiljøet i året. 

Sølvhund Cup vandrepremie: 



Kriterier for å vinne vandrepremien:  

Eier må være medlem i NordenQeldske Fuglehundklub, fra 01.02 og ut kalenderåret. Må ha deltaC på 
minst 3 av klubbens 4 ak6viteter samme år. Det vil da være: Klubbmesteskap, Vinterprøve, 
Sølvhunduts6lling og Sølvhundprøven.  

Cupen blir utregnet på følgende måte: 2 poeng pr. start på deltakelse på klubbens arrangementer. 
Resultat som Ck, Cert, Cacit og HP på klubbens jaktprøver og uts6lling gir ikke ekstra poeng. DeCe 
pga. at det skal konkurreres på lik linje uanseC klasse og rase. 

Poeng beregning Sølvhund Cup: 

• Klubbmesteskap: Nr.1 UK/AK: 3 poeng, Nr.2 UK/AK: 2 poeng, Nr.3 UK/AK: 1 poeng  

• Vinterprøve: 1.premie UK/AK/VK: 3 poeng, 2.premie UK/AK/VK: 2 poeng , 3.premie UK/AK/
VK: 1 poeng (gjelder også 4.-5.-6.VK)  

• Sølvhunduts6lling: BIR i sin rase: 3 poeng, BIM i sin rase: 2 poeng, Uts6llingspremie: 1 poeng  

• Sølvhundprøven: 1.premie UK/AK/VK: 3 poeng, 2.premie UK/AK/VK: 2 poeng, 3.premie UK/
AK/VK: 1 poeng (gjelder også 4.-5.-6.VK).  

S6ller man flere dager under en av de to jaktprøvene, blir det beste resultat fra hver prøve som teller 
i konkurransen om vandrepremien. 

Nappes minnepremie: 

StatuCer:  

§ 1: Premien består av en kobber-kjele med inngravert illustrasjon av Nappe.  
Vinneren skal besørge inngravering av fører/eiers navn og hundens rase og navn.  
Vinneren blir 6ldelt trykk av samme illustrasjon som på kjelen.  

§ 2: Premien 6ldeles prøvens beste AK hund på NFKs Vinterprøve. Hunden skal ikke ha oppnådd 1.AK 
før prøvens første dag. Starter hunden i VK i løpet av prøven, vil den 6lhøre denne klassen resten av 
prøven. Det må minimum oppnås 2.pr. AK for 6ldeling.  

§ 3: Premien er en Vandrepremie som vinnes 6l odel og eie eCer 3.gangs 6ldeling 6l person som selv 
fører hund i eget eie, og hvor én av premiene minimum må være 1.pr AK. Det kan s6lles forskjellige 
hunder forskjellige år.  

§ 4: Beste hund avgjøres ved summering av premiegrader gjennom prøven. Laveste sum av likt antall 
premier vinner. Dersom flere står likt eCer 1. dag, vil premie og grad 2. dag, avgjøre .  
Tilsvarende likt eCer 2.dag vil premie og grad den 3. dag legges 6l grunn ved 3.dagers prøve.  
Ved poenglikhet ved prøvens sluC avgjør høyeste premiegrad. Ved fortsaC likhet vinner yngste hund.  


