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STATUTTER 
ÅRETS JAKTHUND, ÅRETS LYDIGHETSHUND,  

ÅRETS SPORHUND, ÅRETS RALLYLYDIGHETSHUND  
OG ÅRETS UTSTILLINGSHUND 

  
JAKT:  
Det settes opp 1 premie i hver klasse innen jakt. De 3 beste resultatene fra offisiell jaktprøve 
i Norge teller. 
 
Poengberegning: 
1. premie 5 poeng 
2. premie 3 poeng 
3. premie 1 poeng 
 
Tillegg: 
HP:  3 poeng 
 
Skulle noen hunder stå helt likt etter dette, vinner den med flest 1. premier. Står to eller flere 
hunder fremdeles likt deler de tittelen. 
  
LYDIGHET:  
Det settes opp 1 premie i hver klasse innen lydighet. De 3 beste resultatene fra offisiell 
lydighetsprøve i Norge teller.  
   
Poengberegning: 
1. premie 5 poeng 
2. premie 3 poeng 
3. premie 1 poeng 
 
Tillegg: 
Nr. 1 i klassen 3 poeng 
Nr. 2 i klassen 2 poeng 
Nr. 3 i klassen 1 poeng 
 
Skulle noen hunder stå helt likt etter dette, ser man på hvilken poengsum hunden har 
oppnådd på de tellende lydighetsprøvene, og den hunden som har høyest poengsum når 
man legger sammen resultatene på alle tellende lydighetsprøver vinner. 
Skulle noen hunder stå helt likt etter dette, deler de tittelen. 
  
SPOR: 
Det settes opp 1 premie for spor. De tre 3 beste resultatene fra offisiell sporprøve i Norge 
teller. 
 
Poengberegning: 
1. premie 5 poeng 
2. premie 3 poeng 
3. premie 1 poeng 
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Tillegg: 
HP  3 poeng 
 
Skulle noen hunder stå helt likt etter dette, vinner den med flest 1. premier. Står to eller flere 
hunder fremdeles likt deler de tittelen. 
 
UTSTILLING: 
Det settes opp 1 premie innen utstilling. 
 
Poengberegning: 
BIR  5 poeng 
BIM  4 poeng 
2BHK/ BTK 3 poeng 
3BHK/ BTK 2 poeng 
4BHK/ BTK 1 poeng 
 
Antall poeng multipliseres med antall deltakende hunder dividert på 10. De 3 beste 
resultatene fra offisiell utstilling i Norge teller. Dersom 2 hunder ender på samme poengsum, 
vinner den som har flest BIR. Er dette likt, vinner den som har BIR på utstilling med høyest 
antall deltakende hunder. Skulle noen stå helt likt etter dette, deler de tittelen. 
 
RALLYLYDIGHET: 
Det settes opp 1 premie i hver klasse innen rallylydighet. De 3 beste resultatene fra offisiell 
rallylydighetsprøve i Norge teller.   
  
Poengberegning: 
1. premie 5 poeng 
2. premie 3 poeng 
3. premie 1 poeng 
 
Tillegg: 
Nr. 1 i klassen 3 poeng 
Nr. 2 i klassen 2 poeng 
Nr. 3 i klassen 1 poeng 
 
Skulle noen hunder stå helt likt etter dette, ser man på hvilken poengsum hunden har 
oppnådd på de tellende rallylydighetsprøvene, og den hunden som har høyest poengsum 
når man legger sammen resultatene på alle tellende rallylydighetsprøver vinner. 
Skulle noen hunder stå helt likt etter dette, deler de tittelen. 
  
ÅRETS DEBUTANT: 
I tillegg deles det ut en pris til "Årets debutant" innenfor grenene utstilling, jakt, lydighet, 
rallylydighet og spor. Prisen deles ut til den beste ekvipasjen som har debutert på offisiell 
utstilling eller på offisiell jakt-, lydighets-, rallylydighets- eller sporprøve i kalenderåret (i 
Norge) med best resultat.  
  

*  *  *  
 
Konkurransene er åpne for alle retrieverrasene. Hundens eier/ deleier (eller hundens fører 
ved forvertavtaler) må være medlem av Norsk Retrieverklubb avdeling Agder.  
 
For inneværende år må resultatene sendes til retriever.agder@gmail.com innen 31.1 
påfølgende år. 
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