
Statutter Årets mestvinnende avlshund 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 19.10.2022 nye statutter for konkurransen Årets 
mestvinnende avlshund med ikrafttredelse fra 2023.  

Konkurransen har blitt avholdt årlig siden 1998. 

Det gis poeng for plassering i konkurransen Beste avlsklasse ved NKKs offisielle utstillinger. 

Ved to-dagers utstillinger gis det poeng separat for de to dagene, beste avlsklasse på hver av 
de to dagene konkurrerer ikke mot hverandre. 

Det gis poeng tilsvarende det totale antall anmeldte hunder på konkurransedagen i henhold 
til følgende tabell: 

Ant. påmeldte hunder 
(eks LP, AG, Junior-handling og 
valper) 

Beste Avlskl 
4 

Beste Avlskl. 
3 

Beset Avlskl 
2 

Beste Avlskl 
1 

1-999 1 2 3 5 
1000-1499 2 3 4 6 
1500-1999 3 4 5 7 
2000-2999 4 5 6 8 
3000-3999 5 6 7 9 
over 4000 6 7 8 10 

De fem beste resultater for perioden november året før og til og med oktober året etter for 
hver avlshund legges sammen (for 2022 gjelder NKKs utstillinger fra februar t.o.m. 
september). Vinneren av konkurransen Årets mestvinnende avlshund er avlshunden med 
høyeste totale poengsum. 

Ved poenglikhet går avlshunden som har høyest enkeltpoeng foran i konkurransen. Dersom 
to eller flere avlshunder etter dette fortsatt står likt, vinner avlshunden som har høyest 
enkeltpoeng nr. 2 (nest høyeste enkeltpoeng). 

Deltakelse med avlsklasse fremgår av NKKs utstillingsregler. 

 

 

 

 

 



 

Statutter Årets mestvinnende oppdretter 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 19.10.2022 nye statutter for konkurransen Årets 
mestvinnende oppdretter med ikrafttredelse fra 2023. 

Konkurransen har blitt avholdt årlig siden 1998. 

Det gis poeng for plassering i konkurransen Beste oppdretterklasse ved NKKs offisielle 
utstillinger. 

Ved to-dagers utstillinger gis det poeng separat for de to dagene, beste oppdretterklasse på 
hver av de to dagene konkurrerer ikke mot hverandre. 

Det gis poeng tilsvarende det totale antall anmeldte hunder på konkurransedagen i henhold 
til følgende tabell: 

Ant. påmeldte hunder 
(eks LP, AG, Junior-handling og 
valper) 

Beste oppdr. 
4 

Beste oppdr 
3 

Beste oppdr 
2 

Beste oppdr 
1 

1-999 1 2 3 5 

1000-1499 2 3 4 6 

1500-1999 3 4 5 7 

2000-2999 4 5 6 8 

3000-3999 5 6 7 9 

over 4000 6 7 8 10 

De fem beste resultater for perioden november året før og til og med oktober året etter for 
hver oppdretter legges sammen (for 2022 gjelder NKKs utstillinger fra februar t.o.m. 
september).  Vinneren av konkurransen Årets mestvinnende oppdretter er oppdretteren 
med høyeste totale poengsum. 

Ved poenglikhet går oppdretteren som har høyest enkeltpoeng foran i konkurransen. 
Dersom to eller flere oppdrettere etter dette fortsatt står likt, vinner oppdretteren som har 
høyest enkeltpoeng nr. 2 (nest høyeste enkeltpoeng). 

Deltakelse med oppdretterklasse fremgår av NKKs utstillingsregler. 

 

 

 



 

 

 

Statutter Årets mestvinnende hund av norsk rase 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 19.10.2022 nye statutter for konkurransen Årets 
mestvinnende hund av norsk rase med ikrafttredelse fra 2023. 

Konkurransen er åpen for følgende raser: norsk buhund, norsk elghund grå, norsk elghund 
sort, norsk lundehund, dunker, haldenstøver og hygenhund. 

Det gis poeng for plassering i konkurransen Beste hund av norsk rase ved NKKs offisielle 
utstillinger.  

Ved to-dagers utstillinger gis det poeng separat for de to dagene, beste hund av norsk rase 
på hver av de to dagene konkurrerer ikke mot hverandre. 

Vinneren får poeng tilsvarende det totale antall anmeldte hunder av norske raser på 
konkurransedagen. Nummer to får poeng tilsvarende antall anmeldte hunder av norske 
raser minus antall anmeldte hunder i vinnerens rase og tilsvarende for tredje og fjerde 
plasserte hund. 

(Eksempel: På en utstilling er det anmeldt følgende antall hunder; norsk elghund grå 25 stk, 
norsk elghund sort 5 stk, haldenstøver 5 stk, hygenhund 5 stk, dunker 5 stk, norsk buhund 10 
stk, norsk lundehund 15 stk. Totalt anmeldte 70 hunder av norske raser gir 70 poeng til 
vinneren av konkurransen. Nummer 2 får 70 poeng minus antall påmeldte av vinnerrasen, 
nummer 3 får 70 poeng minus antall påmeldte av rase nummer 1 og 2 osv.) 

De fem beste resultater for perioden november året før og til og med oktober året etter for 
hver hund legges sammen (for 2022 gjelder NKKs utstillinger fra februar t.o.m. september). 
Vinneren av årskonkurransen er hunden med høyeste totale poengsum. 

Tittelen kan kun vinnes av én hund pr. år. Ved poenglikhet teller høyeste enkeltpoengsum. 
Ved fortsatt poenglikhet, konkurreres det mot hverandre før BIS-finalen på årets siste 
utstilling. BIS-dommeren dømmer. 

 

 

 

 

 



 

 

Statutter Årets mestvinnende veteran 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 19.10.2022 nye statutter for konkurransen Årets 
mestvinnende veteran med ikrafttredelse fra 2023. 

Det gis poeng for plassering i konkurransen Beste veteran ved NKKs offisielle utstillinger.  

Ved to-dagers utstillinger gis det poeng separat for de to dagene, beste veteran på hver av 
de to dagene konkurrerer ikke mot hverandre. 

Det gis poeng tilsvarende det totale antall anmeldte veteraner på konkurransedagen i 
henhold til følgende tabell: 

Ant. påmeldte 
veteraner  
pr dag 

Beste veteran 
4 

Beste veteran 
3 

Beste veteran 
2 

Beste Veteran 
1 

1-24 1 2 3 4 

25-49 2 3 4 5 

50-99 3 4 5 6 

100-149 4 5 6 7 

over 150 5 6 7 8 

De syv beste resultater for perioden november året før og til og med oktober året etter for 
hver hund legges sammen (for 2022 gjelder NKKs utstillinger fra februar t.o.m. september). 
Vinneren av Årets mestvinnende veteran er hunden med høyeste totale poengsum. 

Tittelen kan kun vinnes av én hund pr. år. Ved poenglikhet går hunden som har høyest 
enkeltpoeng foran i konkurransen. Dersom to eller flere hunder etter dette fortsatt står likt, 
vinner hunden som har høyest enkeltpoeng nr. 2 (nest høyeste enkeltpoeng). Dersom to 
eller flere hunder etter dette fortsatt står likt, konkurrerer disse mot hverandre før BIS-
finalen på årets siste utstilling. BIS-dommeren dømmer. 

 

 

 



 

 

Statutter Bamsestatuetten 

Bamsestatuetten settes opp til “Årets Mestvinnende utstillingshund” 

Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 19.10.2022 nye statutter for Bamsestatuetter til 
Årets mestvinnende utstillingshund med ikrafttredelse fra 2023. 

Statuetten ble satt opp første gang i 1966. 

Det gis poeng til de fire plasserte hundene i BIG- og BIS-konkurransene ved NKKs offisielle  
utstillinger i henhold til følgende tabeller  

1 Best In Show 14 poeng 
2 Best In Show 12 poeng 
3 Best In Show 11 poeng 
4 Best In Show 10 poeng 

Det gis ett ekstra poeng pr. 2000 anmeldte hunder til utstillingen til alle BIS-plasserte hunder 

Ant. påmeldte 
hunder i gruppen 4 BIG 3 BIG 2 BIG 1 BIG 

1-50 1 2 3 4 

51-100 2 3 4 5 

101-200 3 4 5 6 

201-400 4 5 6 7 

over 400 5 6 7 8 

Dersom hunden plasseres i BIS, faller gruppepoengene bort. 

De syv beste resultater for perioden november året før og til og med oktober året etter for 
hver hund legges sammen (for 2022 gjelder NKKs utstillinger fra februar t.o.m. september). 
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