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GENERELLE BESTEMMELSER VEDRØRNDE UTTAK TIL NM FOR
LØS- OG BANDHUND
Gjelder fra 1.1.2016
1. NM arrangeres annet hvert år som en 2-dags samlet prøve. Prøven skal være
terminfestet.
2. NEKF tildeler NM etter søknad fra lokalklubbene.
3. NEKF bevilger tilskudd til hvert arrangement og sørger for diplomer og
minneplaketter. Premiering forøvrig er arrangørklubbens ansvar.
4. De arrangementene som ikke er tildelt Kongepokalen kan etter søknad til NKK via
Forbundstyret få tildelt NKKs Pokal.
5. Hvis ikke annet er bestemt skal NEKFs sponsor benyttes ved arrangementet.
6. Hver klubb kan stille med en hund pr. 400 påbegynte betalende medlemmer pr. 31.12.
foregående år. Klubbene melder også inn reservehunder til arrangør. Det kan stille
maks. 4 deltakere pr. klubb.
Arrangør skal der områdeklubber ikke stiller deltager, ta inn reserver iht. liste, rangert
etter beste kvalifiserende resultat, men slik at totalt antall deltagende hunder ikke
overstiger 29.
7. Alle dommere som skal dømme i NM må delta på dommersamling. Det er møteplikt,
og samlingen avholdes kvelden før prøven starter.
8. Klubb som har med deltager/-ere må stille med tilsvarende antall dommere hvis
arrangøren ber om det.
9. De klubbene som stiller med dommere skal selv velge ut sine dommere. Det
oppfordres til å stille med rutinerte dommere som har god kjennskap til gjeldende
regelverk. Dommer kan ikke dømme hund fra egen klubb. Arrangør bør være
behjelpelig med å skaffe dommere.
10. Klubber som arrangerer NM må ha plass til den hver tids antall kvalifiserte hunder
etter gjeldende uttaksregler + forrige NM vinner.
11. Arrangøren skal som for ordinær jaktprøve sende prøvens dokumenter til NKK og de
aktuelle avlsrådene innen 4 uker.
12. Arrangøren skal sende premieliste og annet stoff til ”Elghunden” og til web redaktøren snarest etter arrangementet – og senest innen 4 uker.
13. Overskudd av prøven tilfaller arrangerende klubb. Eventuelt underskudd må dekkes av
klubben. Økonomiske rammer bør være tilnærmet like i begge prøveformer.
14. Deltager kan ikke trekkes etter 1. dag kun på grunn av manglende premiering.
15. Prøvens NKK-representant oppnevnes fra Bandhund- eller Løshundkomitèen.
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UTTAKSREGLER
1. Hver eier kan sende påmelding bare til en klubb. Påmelding som sendes direkte
til arrangøren eller til NEKF avvises. Eier som melder på til NM må være
hovedmedlem i angjeldende klubb pr. 30.6. året før NM. Er hundeeier medlem i
to eller flere klubber, skal eier melde på i den medlemsklubb han har bopel i,
eller til den nærmeste medlemsklubb i forhold til bopel.
2. Hundeeier som ved påmeldingen unndrar opplysninger om hundens resultater,
melder på hunden til flere klubber eller framlegger annen feilinformasjon i den
hensikt å øke sjansen for å delta, ekskluderes fra videre deltakelse i NM.
3. Lokalklubber kan ikke forkaste påmelding fra eier som har sitt
hovedmedlemskap i klubben, forutsatt at den påmeldte hunden oppfyller kravene
i uttaksreglene.
4. Hunden må ha norske eiere og være norskregistrert, hunden må være registrert
på påmeldt eier senest 30.6. året før NM.
Hunden må ha dokumentert HD-status som tilfredsstiller de til enhver tid
gjeldende krav til rasens avlshunder
5. Hunden må ha minimum 3-tre 1. premier på jaktprøver. Hunden må ha minimum
1-en Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd. innen NM arrangeres.
6. Det er bare prøver tatt i Norge etter norske prøveregler som gjelder for uttaket.
7. Gjennomsnittlig poengsum for de tre beste jaktprøver gjelder for uttaket.
2-dagers = 2 prøver. Det er ingen tidsbegrensning for når prøvene er
gjennomført.
8. Hvis flere hunder står likt prioriteres alder (yngste foran), og til sist prioriteres
utstillingsresultater for rangering under uttaksprøven.
9. Hunden kan delta på Norsk Mesterskap t.o.m. kalenderåret den fyller 6 år,
unntatt tittelforsvar.
10. Tittelforsvarer er automatisk kvalifisert og går utenom kvoten til egen klubb.
Arrangerende klubb /-er kan stille med en ekstra hund.
11. Samme hund kan starte flere ganger i NM.

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