Årskonkurranser og priser i lydighet, agility, og rallylydighet i NSSK for året 2017
Vi vil gjerne minne alle medlemmer om at de som vil komme med i årskonkurransene for
bruksgrenene nevnt nedenfor, selv må sende inn sine resultater.
Vi ber også om resultater knyttet til det som heter trippeldiplomet (se nederst).
Det er utpekt ulike ansvarlige for å finne fram til årets vinnere, men resultatene sendes til
evatnnessen@gmail.com
For å motta prisen må eier være medlem i NSSK, kun norske stevner og arrangementer
teller. Eier av hunden må selv sende kopi av kritikken fra stevnet / utstillingen til NSSK da
arrangørene sjelden sender inn resultater for LP og AG.
Reglene er:
Årets Lydighetshund
NSSK setter opp premie til den beste hund i klasse 3.
Kvalifikasjoner for å være med i denne konkurransen er:
1. Hunden må ha oppnådd poengsum tilsvarende 1. premie i klassen.
2. For å premieres, må poeng være oppnådd på fire utstillinger. Ved poenglikhet
etter de fire tellende konkurranser, går den hund foran som har høyest
poengsum etter 3 konkurranser, og hvis det fortsatt er lik poengsum, teller det
høyeste oppnådde resultat av de fire stevnene.
3. Poengsum skal være oppnådd fra tre forskjellige dommere.
Årets Rallylydighetshund
NSSK setter opp premie til beste hund i Elite.
Følgende må være oppnådd:
1. Hunden må ha oppnådd poengsum tilsvarende 1. premie i klassen.
2. For å kunne premieres må hunden ha oppnådd minst fire 1. premieringer
(poengsum tilsvarende 1.premie) i løpet av ett kalenderår. Ved poenglikhet vil
hunden med best sammenlagt tid fra de fire beste løpene kåres til vinner.
3. Poengsummen skal være oppnådd fra tre ulike dommere.
Årets Agilityhund Klasse Liten, Middels, Stor
1. «Årets Agilityhund» tildeles den hund som i klasse lll har lavest plass-siffer +
poeng (må være 1. premie) på de seks beste stevnene hundene har deltatt.
2. Ved poenglikhet teller resultat fra NM.
I tillegg
Regler for de forskjellige priser i Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Prisene deles ut på
Generalforsamlingen året etter at de er oppnådd.
Lydighet, Rallylydighet og Agility

Regler for Apportbukken (Lydighetspris)
1. For å vinne prisen, må en hund oppnå tre 1. premier
(poengsum tilsvarende 1.premie) i en klasse innen ett kalenderår.
2. Prisen kan kun tildeles samme hund en gang i hver klasse.
3. Hunder som allerede er lydighets-champions, eller blir det i løpet av året, kan
ikke tildeles prisen.
4. Gjelder kun på norske stevner.
5. Hundene må være norskeiet. Eieren må være medlem av NSSK.
Regler for Rallyprisen (Rallylydighet)
1. For å vinne prisen må en hund oppnå tre 1. premieringer
(poengsum tilsvarende 1.premie) i en klasse i løpet av ett kalenderår.
2. Prisen kan kun tildeles samme hund en gang i hver klasse.
3. Gjelder kun på norske stevner.
4. Hunden må være norskeiet, og eieren må være medlem av NSSK.
Regler for Møneprisen (Agilitypris)
1. Prisen tildeles alle hunder som oppnår tre 1. premier i løpet av ett kalenderår.
2. Prisen kan kun tildeles samme hund en gang.
3. Gjelder kun på norske stevner.
4. Hunden må være norskeiet, og eieren må være medlem av NSSK.
Trippeldiplom
1. Prisen kan bare tildeles samme hund en gang.
2. Resultatene skal være oppnådd i Norge.
3. Hunden må være norskeiet, og eieren må være medlem av NSSK.
Hunden må ha oppnådd minst excellent på offisiell utstilling og ha minst to av
følgende resultater fra offisielle prøver/stevner:
Agility: hunden skal være kvalifisert til klasse 2 (gjelder enten hopp eller agility).
Bruksprøve: Hunden skal ha konkurrert i klasse D og ha oppnådd opprykk til
neste klasse.
Freestyle: hunden skal være kvalifisert til klasse 2.
Lydighet: Hunden skal ha oppnådd minst en 1.premiering (poengsum tilsvarende
1.premie).
Gjeterhundprøve: Hunden skal ha godkjent gjeterprøve.
Viltspor: Hunden skal ha godkjent sporprøve.
Rallylydighet: Hunden skal være kvalifisert til klasse 2.
Altså: har du en hund som har oppnådd excellent på offisiell utstilling, og ikke er tildelt
trippeldiplom før, og som har oppnådd minst to av de ovennevnte krav: send inn resultater
og eventuelt kopi av kritikker til: evatmnnessen@gmail.com
All informasjon om priser og konkurranser, også for utstilling, finner du her:
www.nssk.no/Utstill/REV_arskonk2014.pdf

