
STATUTTER FOR RETRIEVERCUPEN  

 - ET ALLSIDIGHETSTROFE FOR RETRIEVERRASENE 

 

Sist revidert med virkning fra 1. januar 2013. 

 

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 
En gruppe medlemmer av Norsk Retrieverklubb tok i 1977 initiativet til å opprette en 

allsidighetspokal for retrieverrasene. Bakgrunnen for tiltaket var et ønske om å fremme oppdrett av 

vakre retrievere med gode bruksegenskaper, samt å fremme interessen blant retrievereiere i Norge 

når det gjelder å utnytte retrieverens allsidige bruksegenskaper i praksis. 

 

Retrievercupen har blitt forvaltet av forskjellige komiteer valgt blant avdelingene og ble 1.1.1996 

overtatt administrativt av Norsk Retrieverklubb. Styret har foretatt endringer i aktiviteter og 

poengberegninger for at flest mulig skal kunne delta i cupen. 

 

Det var de tidligere givernes, og det er styrets håp, at denne cupen vil kunne bidra til at 

retrieverrasenes bruksegenskaper generelt sett opprettholdes og helst forbedres. Videre er det 

fremdeles et ønske om at rasenes bruksegenskaper blir tatt hensyn til ved avlsutvalg. 

 

Det bør være et mål å arbeide for å få fram hunder som kan hevde seg godt på utstilling og i de 

ulike former for andre prøver, det være seg jakt/spor/lydighet/agility/bruks - en Dual purpose 

retriever. 

 

2.  NAVN 
Konkurransens navn er RETRIEVERCUPEN med undertittelen "Et allsidighetstrofe for 

retrieverrasene”. 

 

3. KONKURRANSEDISIPLINER 
Det konkurreres om Retrievercupen etter en poengskala som omfatter følgende disipliner: 

Utstilling.  

Jaktprøve for retriever, working test eller tollerjaktprøve.  

Blodsporprøve eller anleggsprøve blodspor.  

Lydighetsprøve eller rally-lydighetsprøve.  

Agilityprøve eller agility hopp prøve.  

Brukshundprøve. 

 

Konkurransen er kun åpen for norskeide hunder og hvor eieren er medlem av Norsk Retrieverklubb. 

Det er resultater oppnådd i Norge, på arrangementer godkjent av NKK som teller i konkurransen.
 

Resultat fra working test kan brukes dersom prøven står på terminlisten til Norsk Retrieverklubb. 

Resultat fra tollerjaktprøve kan brukes dersom prøven i all hovedsak følger svenske offisielle regler.  

 

4.  DELTAGELSE 
Alle retrieverrasene kan delta i konkurransen om pokalen. De hundeeiere som ønsker å delta med 

sin hund i konkurransen, må selv sende inn opplysninger om oppnådde resultater til Norsk 

Retrieverklubb v/ag og lp komiteen innen 31. desember.  

 

5.  RESULTATBEREGNING 
Utstilling er obligatorisk. Man kan delta i Retrievercupen hvis man har en disiplin i tilligg. Hunden 

deltar med det beste resultat fra hver disiplin innen kalenderåret. En hund kan ta med maksimalt tre 

disipliner i tillegg til utstilling, men hvis man skal få poeng for fire disipliner inklusive utstilling, 

må en av disiplinene være jaktprøve, working test eller tollerjaktprøve. Resultatberegningen skjer 

på grunnlag av et eget poengskjema som kan revideres av styret i Norsk Retrieverklubb ved behov.  



Dersom to eller flere hunder står likt, vinner den hund som har høyest poeng fra utstilling, Står det 

likt også her, vinner den hund som har best resultat fra jaktprøve/Working test/tollerjaktprøve. Står 

det likt også her, vinner den hund som har best resultat fra blodsporprøve. Står det likt også her, er 

begge/alle årets vinnere. Hvem pokalen skal stå hos, avgjøres ved loddtrekning. 

 

6.  PREMIERING 
Hvert år deles det ut premie til de 10 beste hunder på resultatlisten, til beste hund fra hver rase, samt 

til beste unghund og beste veteran (hvis de ikke er blant de 10 beste). Beste unghund og beste 

veteran kåres ut fra utstillingsalder, og resultatene må være oppnådd henholdsvis før fylte 2 år og 

etter fylte 8 år. Premiene deles ut på NRK`s generalforsamling. Informasjon om Retrievercupen 

skal publiseres på nettet og i Retriever Nytt nr. 5 eller 6. Resultatene skal offentliggjøres på nettet 

og i Retriever Nytt nr. 1 eller nr. 2 det påfølgende året. 

 

7. RETRIEVERCUPEN`S ADMINISTRASJON 
Retrievercupen administreres av Norsk Retrieverklubb.  

 

Statuttene kan forandres av styret. Utgifter til premier og gravering besørges og betales av Norsk 

Retrieverklubb og går inn i den daglige driften av hovedklubben.  

 

 

Retrievercupen – revidert poengtabell gjeldende fra 1.1.2013 

 

UTSTILLING 
BIR/BIM 

Beste hannhundklasse 

Beste tispeklasse 

Juniorkonkurranseklasse 

Unghundkonkurranseklasse 

Åpen konkurranseklasse 

Brukshundkonkurranseklasse 

Championkonkurranseklasse 

Veterankonkurranseklasse 

Juniorklasse 

Unghundklasse 

Åpen klasse 

Brukshundklasse 

Championklasse 

Veteranklasse 

BIR  30 

BIM  29 

ingen tillegg i BIR/BIM 1. JKK/UKK/AKK/BKK/CHKK/VKK  19 Excellent  12 

2. BHK / 2. BTK  27 2. JKK/UKK/AKK/BKK/CHKK/VKK  18 Very good  10 

3. BHK / 3. BTK  26 3. JKK/UKK/AKK/BKK/CHKK/VKK  17 Good    8 

4. BHK / 4. BTK  25 4. JKK/UKK/AKK/BKK/CHKK/VKK  16 Sufficient 6 

tillegg CERT    1 tillegg CK 1 tillegg CK 1 

  plassering i konkurranseklassene teller 

kun hvis hunden har fått Excellent 

 kun hunder med Excellent 

kan få poeng i konkurransekl 

 

Kun høyeste premiering er tellende. Tilleggene gjelder kun i den kolonnen de står oppført. 

 

JAKTPRØVE (NB: enten jaktprøve, WT eller TJP, bare en av disse kan telle) 
Eliteklasse/A-prøve Åpen klasse Begynnerklasse 

1. EK/1. pr.  29 1. AK  21 1. BK  13 

2. EK/2. pr.  28 2. AK  20 2. BK  12 

3. EK/3. pr.  27 3. AK  19 3. BK   11 

HP   1  HP   1 HP   1 

 

WORKING TEST (NB: enten jaktprøve, WT eller TJP, bare en av disse kan telle) 
Vinnerklasse  Åpen klasse  Begynnerklasse  

80-100 % av maks 

poengsum 

 20 80-100 % av maks poengsum  14 80-100 % av maks poengsum  8 

65-79 % av maks poengsum  19 65-79 % av maks poengsum  13 65-79 % av maks poengsum  7 

50-64 % av maks poenssum  18 50-64 % av maks poengsum  12 50-64 % av maks poengsum 6 

Tellende poeng avgjøres ut fra prosentvis oppnådd andel av maksimalt oppnåelig poengsum inkl. finaleposter. 

Prosenttallet avrundes til helt tall. Oppgi både hundens poengsum og maks poengsum, eks: 95 av 100 poeng. 



 

TOLLERJAKTPRØVE (NB: enten jaktprøve, WT eller TJP, bare en av disse kan telle) 
Eliteklasse Åpen klasse Begynnerklasse 

1. EK  19 1. AK  13 1. BK  7 

2. EK  18 2. AK  12 2. BK  6 

3. EK  17 3. AK  11 3. BK   5 

HP   1  HP   1 HP   1 

 

BLODSPORPRØVE eller ANLEGGSPRØVE (ikke begge deler) 
Blodsporprøve ordinær/bevegelig Anleggsprøve blodspor 

1. premie  19 1. premie  9 

2. premie  18 2. premie  8 

3. premie  17 3. premie   7 

HP    1 HP   1 

NB: enten blodsporprøve eller anleggsprøve, ikke begge deler 

 

LYDIGHETSPRØVE eller RALLY-LYDIGHET (ikke begge deler) 
Eliteklasse Klasse III Klasse II Klasse I 

1. premie  30 1. premie  23 1. premie  16 1. premie  9 

2. premie  29 2. premie  22 2. premie  15 2. premie  8 

3. premie  28 3. premie  21 3. premie  14 3. premie 7 

 

RALLY-LYDIGHET eller LYDIGHETSPRØVE (ikke begge deler) 
Eliteklasse Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 

1. premie  30 1. premie  23 1. premie  16 1. premie  9 

2. premie  29 2. premie  22 2. premie  15 2. premie  8 

3. premie  28 3. premie  21 3. premie  14 3. premie 7 

 

AGILITYPRØVE eller AGILITY HOPP (ikke begge deler) 
Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 

1. premie  29 1. premie  19 1. premie  9 

2. premie  28 2. premie  18 2. premie  8 

3. premie  27 3. premie  17 3. premie   7 

Tillegg for CERT *)    1 NB: enten agility eller agility hopp, ikke begge deler. 

*) Hvis hunden er N ACH eller fullcertet, og i en konkurranse får CERT-plassering,  

skal den ha poengsum som om den hadde fått CERT. Dette må anmerkes særskilt. 

 

BRUKSPRØVE 
NBF/NKK klasse A NBF/NKK klasse B NBF/NKK klasse C NBF/NKK klasse D 

CERT  30 Opprykk  23 Opprykk  16 Opprykk  9 

Godkjent  28 Godkjent  21 Godkjent  14 Godkjent  7 

 


