
Hitlisteregler indtil 31.12.2022 

 

• Når året er slut, findes en guld-, sølv- og bronzevinder for hver hitliste. Ved den 

efterfølgende vinterspecialudstilling uddeles medaljer til ejerne af årets hunde. 

• Kun personer, der har været medlem af Newfoundlandklubben i minimum halvdelen af det 

pågældende udstillingsår, kan modtage medaljer. 

• For juniorhandlerne gælder, at juniorhandleren skal have deltaget på minimum 3 

klubudstillinger for at modtage en medalje og at juniorhandleren selv eller mindst én 

forælder skal være medlemskab af Newfoundlandklubben for at medaljen uddeles. 

På baggrund af årets udstillingsresultater udarbejdes følgende hitlister: 

Årets han, Årets tæve, Årets veteranhan, Årets veterantæve, Årets avlshan, Årets avlstæve, Årets 

opdrætter og Årets juniorhandler. 

Babyer og hvalpe deltager ikke i Hitlisten. 

Points erhverves således: 

Excellent = 5 points 1. vinder = 5 points 

Very Good = 3 points 2. vinder = 3 points 

Good = 2 points 3. vinder = 2 points 

Sufficient = 1 point 4. vinder = 1 point 

KIP/Disqualified = 0 points BIK1 = 19 points 

CK = 4 points BIK2 = 17 points 

BIR: 20 points BIK3 = 16 points 

BIM = 19 points BIK4 = 15 points 
 

For at komme på hitlisten skal en hund have opnået mindst 25 points. De fem bedste resultater 

tæller med på hitlisten.Points for BIK-placeringer samt BIR og BIM er faste og erstatter de points, 

hunden hidtil har opnået i sin klasse. 

Ved pointlighed mellem flere hunde prioriteres således: 

1. Den hund, som har færrest antal udstillinger figurerende på hitlisten, opnår højeste placering 

på hitlisten. 

2. Den hund, som har opnået flest af de bedste placeringer på de fem tællende udstillinger, 

opnår højeste placering på hitlisten. 

3. Den hund, som har slået flest hunde i sin pågældende klasse, opnår højeste placering på 

hitlisten. 

4. Er der stadig pointlighed, vinder den hund, der har opnået sine bedste resultater på 

udstillinger med flest antal bedømte hunde (babyer og hvalpe tæller ikke med). 



Veteranhitlister: 

Til veteranhitlisterne tæller resultater opnået i veteranklassen. Evt. point for BIK samt BIR og BIM 

medregnes her. 

Hitlister for avlshanner, avlstæver og opdrættere: 

Minimumskrav til listen er 100 point. Max. fem afkom tæller med på listerne. 

Juniorhandling hitlisten: 

Vi følger DKK’s udstillingsreglement. 

Der konkurreres i 2 aldersklasser: Mini for juniorhandlere i alderen 10-13 år samt Maxi for junior- 

handlere i alderen 14-17 år. 

De 4 bedste juniorhandlere i hver klasse (henholdsvis Mini og Maxi) udtages og går efterfølgende 

videre til finalen. 

I finalen bedømmes de 4 bedste fra hver klasse (henholdsvis Mini og Maxi) sammen, hvorefter de 4 

bedste juniorhandlere placeres som nr. 1, 2, 3 og 4.  

Det vil sige: 

1. pladsen giver 5 p 

2. pladsen giver 3 p 

3. pladsen giver 2 p 

4. pladsen giver 1 p 

Der kan kun tages 5 resultater med til listen og det bliver det bliver naturligvis de 5 bedste 

placeringer. 


