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Regler for utregning av årets belger – UTSTILLING – 2018 (gjelder fra 1. januar 2018) 
 

Generelle regler for årets belger  

- Årets belger kåres pr. variant (gjelder ordinær, veteran og valp) 

- Det kåres årets belger, årets veteran og årets valp 

- Kun hunder med CK er med i beregningen av årets belger (se egne grunnregler for veteran og valp) 

- De 5 beste resultatene er tellende (gjelder ordinær, veteran og valp) 

 

Grunnregler årets beste veteran 

- Hunden må ha oppnådd minst excellent for å komme med på listen 

- Veteraner tar med seg poeng fra ordinær konkurranse til årets veteran konkurranse 

- Plassering i veteranfinaler MÅ sendes aretsbelger@nbfk.no – da klubben ikke mottar dette automatisk 

 

Grunnregler årets valp 

- Resultater skal sendes aretsbelger@nbfk.no  

- Det gis poeng for BIR/BIM, Gruppe og BIS plassering.  

 
Poeng gis etter følgende oppsett: 

Premie Ordinær Veteran Valp Kommentar 

CK 1 1     

Cert (stor-cert, NKK, spes)* 2 2   * Det gis poeng for stor-cert NKK utst. Og spesial med stor-cert 

BIR 5 5 5   

BIR -(NV, spes. m/stor-cert)* 7 7 7 * BIR/BIM på NKKs tittelutstillinger og spesial med stor-cert 

BIM 3 3 3   

BIM - (NV, spes. m/stor-cert)* 4 4 4 * BIR/BIM på NKKs tittelutstillinger og spesial med stor-cert 

CACIB 5       

res.CACIB 3       

Nordisk cert 5 5     

res. Nordisk cert 3 3     
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Pr. utslått hund 0,5     (gis kun i ordinær konkurranse) 

 Plassering BHK/BTK 4-3-2-1     Poeng avhenger av hvor mange som blir plassert i BHK/BTK 

BIG/BIS 1 15 15 15   

BIG/BIS 2 11 11 11   

BIG/BIS 3 9 9 9   

BIG/BIS 4 5 5 5   

NB! Det gis KUN poeng for enten BIG eller BIS i ordinær konkurranse. Kun valper og veteraner får for begge. Veteraner fordi 
de tar med seg poeng fra ordinær konkurranse og kan ikke miste gruppe poeng om de blir BIR og plasserer seg. 

 

 

 
 


