
  Statutter og poengberegning for Agder Fuglehundklubbs pokaler  

  

Endringer i AFKs statutter: 

• Oppdatert iht. nye utstillingsregler fra 01.01.2011 

• Tilleggspoeng for apport ble fjernet etter årsmøtevedtak 25. februar 2015 

• Stakkhaugens pokal, som var en gave gitt av Roy og Pål Fasseland, ble tildelt Kristin og Eskild 
Bothner til odel og eie på årsmøte 24. februar 2016, og denne er ikke lenger en del av klubbens 
pokaler 

• Lagt til Nordisk Cert / Res. Nordisk Cert, iht. endringer fra NKK 01.01.18 
 

I. Statutter 

Klubben har følgende pokaler som deles ut hvert år på årsmøtet:  

UK-, AK-, VK-, skogsfuglpokal samt Klubbens Pokal  

Det er bare beste utstillings- og jaktprøveresultat oppnådd i Norge som teller.  

Hunden må i kalenderåret være premiert både på jaktprøve og utstilling. Det er kun ett utstillings- og 

ett prøveresultat som teller.  

Med jaktprøve menes høyfjell, lavland eller skogsfuglprøve, med mindre annet er spesifisert.  

UK-pokalen: Napp i pokalen tildeles UK-hund med beste jaktprøveresultat i UK og utstillingsresultat i 

unghundklasser (under 2 år). Vinnes til odel og eie når samme eier har 3 napp. Resultat fra 

høystatusløp for unghunder gir poeng som øvrige VK-løp.  

AK-pokalen: Napp i pokalen tildeles AK-hund med det beste resultat i AK på høyfjell eller lavland og i 

voksne klasser på utstilling (over 2 år). Vinnes til odel og eie etter 3 napp. Hund som har oppnådd 1. 

AK og derved har «VK-billett», kan ikke konkurrere på ny om AK pokalen så lenge VK-billetten gjelder.  

VK-pokalen:  

- 3 beste jaktprøveresultater oppnådd i VK i Norge  

- Bruke NKKs poengberegning for Championat  

- Ingen krav til utstilling  

- Ved likt resultat vinner den hund som har færrest starter, ved likt antall vinner yngste hund  

- Pokalen vinnes til odel og eie etter 4 napp av samme eier  

Skogsfuglpokalen: Napp tildeles hund med best resultat på skogsfuglprøve og utstilling i voksne 

klasser (over 2 år). Vinnes til odel og eie etter 3 napp.  

Klubbens pokal: Napp tildeles den hund som uansett klasse eller prøvegrein har høyest poengsum. 

Vinnes til odel og eie etter 4 napp.  

Championat-plakett: 

Tildeles hund som har oppnådd championatkravet 



II. Poengberegning: 

Jaktprøve UK, AK og Skog: Utstilling – alle klasser: 
 

3. premie 3 poeng Sufficient ½ poeng 

2. premie 7 poeng Good  1 poeng 

1. premie 11 poeng Very good 2 poeng 

  Excellent  3 poeng 

VK-, VK-semifinale, VK-finale og Høystatusløp: 4.BHK/BTK  4 poeng 

6. premie 6 poeng 3.BHK/BTK 5 poeng 

5. premie 7 poeng 2.BHK/BTK 6 poeng 

4. premie 8 poeng BIM  7 poeng 

3. premie 9 poeng BIR 8 poeng 

2. premie 10 poeng *Kun ett/det høyeste poengtall gjelder 

1. premie 11 poeng  

 

Tillegg ved Jaktprøve: Tillegg ved Utstilling: 

Vinner Høyfjellspokal 
NM lag  

 
5 poeng 

Res. CACIB 
Res. Nordisk Cert 

1/2 poeng 

CACIT  5 poeng CACIB / Nordisk Cert 1 poeng 

ÆP skog 5 poeng BIG 1 poeng 

1.AK fullkombinert 5 poeng BIS 1 poeng 

RES.CACIT 4 poeng CK eller Cert  1 poeng 

CK  3 poeng BIS/NKK 5 poeng 

Deltagelse NM lag 3 poeng 2.BIS/NKK 4 poeng 

1 dags VK 4 poeng 3.BIS/NKK  3 poeng 

VK-semi, samt finale i 
2 dagers VK 

8 poeng 4.BIS/NKK  2 poeng 

VK-finale i 3 dagers VK 16 poeng   

Ved premiering i NM 
finale ytterligere 

 
12 poeng 

  

 

Det gis 1 poeng ekstra ved premiering på 
jaktprøve der AFK er arrangør eller 
medarrangør 

Det gis 1 poeng ekstra ved premiering på 
utstilling der AFK er arrangør eller medarrangør 
 

    

   

Oppdatert 23.11.2019 

Odd Valle 

 

  

 

 

 

 


