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GENERELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UTTAK TIL 

NM FOR LØS- OG BANDHUND  
(Fra og med NM 2023) 

 
1. NM arrangeres annet hvert år som en 2-dags samlet prøve. Prøven skal være terminfestet.  

Løshund-mesterskap arrangeres tidligst 1. oktober, bandhund-mesterskap tidligst 1 august.  

 
2. NEKF tildeler NM etter søknad fra områdeklubbene.  
 
3. NEKF bevilger tilskudd etter søknad til hvert arrangement og sørger for diplomer og 

minneplaketter. Premiering er arrangørklubbens ansvar.  
Arrangør fremlegger budsjett ved søknad om tilskudd. Tilskuddet utbetales ved fremlagt regnskap. 

 

4. De arrangementene som ikke er tildelt Kongepokalen kan etter søknad til NKK via  
Forbundsstyret få tildelt NKKs Pokal.  

 
5. Hvis ikke annet er bestemt skal NEKFs sponsor benyttes ved arrangementet.  
 
6. Hver klubb kan delta med en hund pr. 400 påbegynte betalende medlemmer pr. 31.12.  

foregående år. Ved påmelding melder klubbene på en (1) reservehund mer enn antall deltakende 
hunder. Reservehunder fyller først opp plasser fra egen klubb, øvrige reservehunder rangeres i 

henhold til uttaksreglene. (En deltaker – to reservehunder, to deltakere – tre reservehunder osv.). 
 
7. For om nødvendig å oppnå fulltallig deltagerliste, oppretter arrangør en reserveliste etter historiske 

resultater. Hund på reserveliste stiller først som reserve for egen klubb, deretter for klubber som 
ikke kan stille. Arrangøren inviterer da hunder fra reservelisten etter rangering. En klubb kan 
maksimalt ha 4 hunder med på mesterskapet. NM vinner går utenom denne kvoten. 

 

8. Klubbene skal i utgangspunktet stille med like mange dommere som deltagere. Der klubber ikke 
kan stille dommer, inviterer arrangør dommere til å dømme, i samarbeid med aktuell fagkomite. 
Det skal tilstrebes en god geografisk fordeling av dommere. Det skal velges rutinerte dommere 
som har god kjennskap til gjeldende regelverk. Dommer kan ikke dømme hund fra egen klubb. 
Alle dommere som skal dømme i NM har møteplikt på dommersamlingen som avholdes kvelden 
før prøven starter.  

 

9. Klubber som arrangerer NM må ha plass til den hver tids antall kvalifiserte hunder etter gjeldende  
uttaksregler + forrige NM-vinner. 

 
10. Arrangøren skal sende premieliste og annet stoff til tidsskriftet Elghunden og til web - redaktøren 

snarest etter arrangementet – og senest innen 4 uker.  
 
11. Overskudd av prøven tilfaller arrangerende klubb. Eventuelt underskudd må dekkes av klubben. 

Økonomiske rammer bør være tilnærmet like i begge prøveformer.  

 
12. Deltager kan ikke trekkes etter 1. dag kun på grunn av manglende premiering.  
 
13. Prøvens NKK-representant oppnevnes fra Bandhund- eller Løshund-komitéen.  
 
14. Resultater fra dag 1 skal offentliggjøres etter dommermøte samme dag, og samlet resultat fra 

arrangementet offentliggjøres ved premieseremoni.  
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UTTAKSREGLER NM  
Områdeklubbene står fritt til å velge ett av alternativene for uttak:  

- Alternativ 1: Uttaksprøve  

- Alternativ 2: Historiske resultater  
 
Før prøvesesongen starter, året før mesterskapet, må områdeklubben ha gjort vedtak og bekjentgjøre 

om de skal benytte alternativ 1 eller 2.  
 
Alternativ 1: Uttaksprøve 

A. Uttaksprøve, arrangeres av områdeklubben som en 1-dags samlet prøve med plass til minimum 5 
hunder, der resultatet danner grunnlaget for uttaket. Uttaksprøven må være avholdt senest 14 dager 
før mesterskapet, men samme prøvesesong.  

 
B. Områdeklubben inviterer til uttaksprøve. De hundene med beste historiske resultater jfr. vilkårene 

i Alternativ 2: Historiske resultater punkt B, skal stille på uttaksprøven i det antall som 
områdeklubben bestemmer. 

 
C. Områdeklubben rangerer hundene i henhold til uttaksprøven og sender påmelding til NM-

arrangør. 
 
Alternativ 2: Historiske resultater 

A. Klubben inviterer til NM-deltagelse med frist for interesse i god tid før arrangørens frist. 
 

B. Gjennomsnittlig historisk poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for uttaket, 2 dagers 
prøve teller hver dag som uavhengige dager. Minst en av prøvene som danner grunnlag for uttak 
skal være gjennomført etter forrige mesterskap. 

 
C. Områdeklubben rangerer hundene i henhold til punkt B og sender påmelding til NM-arrangør.  

 
FELLES UTTAKSKRITERIER: 

1. Eier som melder på til NM må være hovedmedlem i klubben pr. 30.6. året før NM og inneha 
sammenhengende medlemskap til NM er avholdt. 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. Områdeklubber kan ikke forkaste påmelding fra eier som har sitt hoved-medlemskap i klubben,  

forutsatt at den påmeldte hunden oppfyller kravene i uttaksreglene. Eier/hundefører kan ikke være 
på disiplinærlistene til NKK og NEKF.  

 

4. Hunden må ha norske eiere, være norskregistrert og være registrert på påmeldt eier 
senest 30.6. året før NM.  

 
5. Dersom flere hunder står likt prioriteres den med best enkeltresultater, så alder (yngste foran) og 

til sist prioriteres utstillingsresultater for rangering.  
 
6. Tittelforsvarer er automatisk kvalifisert og går utenom kvoten til egen klubb.  

 
7. Arrangerende klubb kan stille med en ekstra hund. Dersom flere områdeklubber samarbeider om 

arrangementet, kan hver klubb stille med en ekstra hund. 
 

8. Samme hund kan starte flere ganger i NM.  
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RANGERING AV HUNDER UNDER ARRANGEMENTET 

 
1. Premiegrad (1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 2+3, 3+3), 
2. Samlet poengsum. 
3. Beste enkeltresultat. 
4. Alder. Yngre foran eldre.  

 


