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GENERELLE BESTEMMELSER OG UTTAKSREGLER
NORDISK MESTERSKAP FOR LØSHUND OG BANDHUND
1. Nordisk mesterskap arrangeres hvert 2.år som 2 dagers samla prøve. Prøven skal
være terminfestet og gå på rundgang blant de nordiske land.
2. NEKF er den formelle arrangør, men tildeler det tekniske arrangementet etter søknad
fra lokalklubbene. Prøven kan søkes som internasjonal prøve.
3. NEKF står som økonomisk ansvarlig for arrangementet, og sørger for diplomer og
platter.
4. Hvis ikke annet er bestemt skal NEKF’s sponsor benyttes ved arrangementet.
5. Antall deltakere er begrenset til 15 deltakere, 5 hunder fra hvert land6. Dommere som dømmer, skal delta dommersamlingen kvelden før prøven starter.
7. Nasjoner som stiller med deltakere, kan også stille med dommere. Dersom dette ikke
lar seg gjøre kan, velger NEKF ut dommere. Dommer bør ikke dømme hund fra egen
nasjon og kan ikke dømme hund fra egen klubb.
8. Arrangøren skal som for ordinær jaktprøve sende prøvens dokumenter til NKK.
9. Resultatene sendes de andre nordiske land.
10. Arrangementet skal tilstrebe et 0-resultat økonomisk.
UTTAKSREGLER
1. Hundeeier sender søknad til egen områdeklubb. Søknad skal bare sendes til en klubb.
Påmelding som sendes direkte til arrangøren eller til NEKF avvises
2. Områdeklubber kan ikke forkaste søknad fra eier/medeier som er fullverdig medlem i
klubben.
3. Hunden må være Norsk jaktchampion NJCH, fri for HD (A eller B), ha norske eiere ved
påmeldingsfrist og være norskregistrert. Hvis flere står likt, prioriteres først alder,
deretter utstillingsresultater
4. Hundeeier er ansvarlig for å sende alle prøveresultatene til lokalklubben som
rangerer inntil 2 hunder fra hvert kjønn, og oversender disse til styret i NEKF for
endelig rangering og uttak.
5. Resultatene på de 4 beste prøvene gjelder for uttaket. 2-dagers prøve er 2 prøver i
denne sammenheng. Kun prøver tatt i Norge er gjeldene.
6. Ingen Norsk områdeklubb kan stille med mer enn 2 deltakere.
7. Hunden kan delta i Nordisk Mesterskap t.o.m. det kalenderåret den fyller 7 år.
8. Samme hund kan starte flere ganger i Nordisk Mesterskap.

RANGERING AV HUNDER UNDER ARRANGEMENTET
• Hundene rangeres først etter premiegrad (1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 2+3, 3+3), deretter
rangeres de etter poeng.
• Hvis flere hunder med samme premiegrad og poengsum står likt, rangeres den
yngste hunden foran.
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