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1. Telemarksappellen (TA) består av 3 uoffisielle stevner per sesong, 

med sesongstart på våren, fortrinnsvis i perioden mai til februar. 
Telemarksappellens arbeidsutvalg (TAU) består av 

representanter/kontaktpersoner fra hver av de samarbeidende 

klubbene, som er Grenland Hundeklubb, Bø og Sauherad Hundeklubb 
og Retrieverklubben.  

 
2. Skal reglene for TA endres må forslag opp i alle respektive styrer, og 

kan da endres ved flertall. 
 
3. TA er åpen for alle, også ikke medlemmer, men da til en høyere 
påmeldingsavgift.  
Merk: Medlemmer blir prioritert ved for mange påmeldt til stevnet, og kun 
medlemmer kan vinne cupen. Se pkt 4 og 9 

 

4. Startkontingent kr 150,- for medlemmer og 200,- for ikke 
medlemmer. Pengene innbetales til den arrangerende klubben.  

 

5. Klasseinndeling er rekrutt, kl.1, kl.2, kl.3 og FCI 3  
 

6. Man skal helst bruke autoriserte dommere i de høye klassene. Hvis 
en kvalifisert person ønsker å dømme i de lavere klassene, så bør 

han/hun få lov til det, men det er ønskelig med en gjennomgang med 
en autorisert dommer før konkurransen. Autoriserte dommere betales 

etter NKK sine tariffer og ikke autoriserte dommere betales med 
halvparten av hva en autorisert dommer får. Kjøregodtgjørelse er lik 

for begge og følger NKK sine tariffer.  
 

 
7. Påmelding skjer til arrangerende klubb. Påmeldinger som skjer så 

tett opp under stevnet at innbetaling ikke vises i bank, må kunne 
fremvise kvittering. Det er også mulig å melde seg på samme dag som 

stevnet er. Det er bindene påmelding. Startnummer utdeles til deltaker 

ved oppmøte.  
 

8. Premiering i delkonkurransene er 1/3 premiering. Premiene er det 
opp til hver klubb å bestemme, men dog en viss standard. Premien for 

1. plass skal derimot ikke koste mer en 100,-. 
 

9. Premiering i cupen: Til cup-mester + de 4 neste i hver klasse. Den 
klubb som har siste stevne i sesongen skal dele ut cup-pokaler. 

Klubbens representant i TAU skal samordne dette med sin klubb og TAU. 
For å få cup premie, må ekvipasjen ha deltatt på minst tre stevner.  



Det er bare ekvipasjer fra de arrangerende klubbene som kan vinne 

cuppen. 
 

Poengberegning:  

Nr.1 25 poeng  
Nr.2 23 poeng  

Nr.3 21 poeng  
Nr.4 20 poeng  

Nr.5 19 poeng  
Nr.6  18 poeng  

Osv.  
 

For en ekvipasje er det poengsummen fra de tre beste stevnene som 
teller. Når flere ekvipasjer har like cup-poeng, skal høyeste poengsum 

fra delkonkurranse være avgjørende.  
 

10. Rekruttklassen.  
 

Øvelser:      Koeffisient:  

1.    Vising av tenner     1   
2.    Lineføring      2  

3.    Dekk fra holdt     2  
4.    Innkalling fra sitt    3  

5.    Stå under Marsj     3  
6.    Enkelt dekk i 1 min    4  

7.    Helhetsinntrykk     3  

 

I alle øvelser, med unntak av lineføring skal hunden føres fri ved fot.  

Max poengsum er 140 poeng. 120 poeng gir 1. premie.   
 

11. Ekvipasjen kan ikke melde seg på i lavere klasse enn de 

konkurrerer offisielt. Ekvipasjen kan melde seg på i samme eller høyere 
klasse enn de konkurrerer offisielt. Ekvipasjen kan delta ut sesongen i 

den klasse de startet cupen, selv om de offisielt går opp en klasse. 
Ekvipasjer som ikke konkurrerer offisielt, kan etter en sesong i samme 

klasse gå opp en klasse neste sesong. De 5 beste i klasse rekrutt og 
klasse 1. må, dersom de har oppnådd to førstepremier i klassen, rykke 

opp til neste klasse. Ekvipasjer i kl.2 og 3 med minst to 1. premier, kan 
gå 2 sesonger i samme klasse.  

 
12. Hver klubb har to stemmer ved avstemming på TAU møter, selv om 

det stiller kun en person fra klubben på møtet, har denne to stemmer.  
 

13. Møtereferat skal sendes ut til alle kontaktpersoner senest 14 dager 
etter møtet. Det samme gjelder resultatlister fra konkurransene. 

Resultatlister for cup skal til enhver tid inneholde alle som har deltatt i 



TA i inneværende sesong, samt cup-poeng og plasseringer fra alle 

stevner.   
 

14. Løpske tisper har adgang til stevne, men kontaktpersonen i den 

enkelte klubb skal informeres og denne tar kontakt med stevneleder 
eller kontaktperson i arrangerende klubb. Løpske tisper starter sist, når 

ALLE andre klasser er ferdige.  
 

15. Alle må ha gyldig vaksinasjon for å delta i TA.  
 

16. I cupen skal ekvipasjene bestå av en hund og fører, det er ikke 
tillatt med hjelpefører. Det er ikke tillatt for barn under 13 år å starte.  

Det er heller ikke tillatt å stille i to klasser med samme hund.  
 

17. Alle klubber er ansvarlige for at de som stiller for deres klubb på TA 
er kjent med reglene, og at de stiller med riktig kvalifisert hund.  

 
18. Dersom intet annet går frem fra ”reglementet” fra TA, gjelder 

NKK`s regler for lydighetsprøver. Arrangerende klubb skal informere 

dommer ang. rekruttklassen og at denne dømmes som Appellmerket.  
 

19. Hundens minste alder;  
Rekruttklassen: Ingen alder  

Klasse 1, 2, 3, FCI 3: 9 mnd  
 

20. Hvis en ekvipasje av forsjellige årsaker ønsker å gå ned en klasse, 
kan dette søkes om i TAU. Søknaden sendes til kontaktperson i egen 

klubb, som tar søknaden opp til vurdering på neste TAU-møte. 
Søknaden må inneholde en begrunnelse.  

 
 

 


