Innmeldte resultater gjennom året vil danne grunnlag for kåring av
Årets AK-UK og VK hund i Hed-Opp cup.
Gjeldende regler fra 1.1. 2013, revidert fra sesongen 2015:
En jaktpremie er kun tellende i HedOpp Cup dersom den er meldt
til hegeln@online.no innen fristen første onsdag etter prøven.
Lista over premierte vil stadig bli oppdatert og publisert her på hjemmesiden,slik at man
kan følge med underveis gjennom sesongen. Etteranmelding av resultater godtas derfor
ikke, med unntak av evt tilfeller der det er gjort feil som skyldes HedOpp FHK.
Resultatene gjennom hele kalenderåret teller med.
Det deles inn i følgende klasser:
Hed – Opp Cup UK.
Hed – Opp Cup AK
Hed – Opp Cup VK

Ved innmelding av resultat skal følgende oppgis.
Hundens reg. nummer
Hundens navn
Navn på hundens foreldre
Premiegrad
Dato og sted for oppnådd premie
Navn på eier.
Det er ekstra fint hvis dere kan sende med et bilde av den premierte
hunden også.

Det gis poeng for alle jaktpremier etter følgende skala:
UK:
1. UK = 3. poeng
2. UK = 2. poeng
3. UK = 1. poeng

Plassering i høystatusløp:
6 - 1 poeng ( 1. premie 6, 2.
premie 5 osv) Dette gjelder for
finale i Artic Cup, Rjukan GP,
Forhus Open, Sør Norsk
unghund mesterskap, samt Norsk
derby kvalifisering og semifinale.
Premiering i Norsk Derby Finale
gir i tillegg 3 poeng ekstra. Vinner
får 10 poeng ekstra.
Inneværende års oppdateringer
finner du i kalenderen

AK:
1. AK = 3. poeng
2. AK = 2. poeng
3. AK = 1. poeng

VK:
1. VK = 6. poeng
2. VK = 5. poeng
3. VK = 4. poeng
4. VK = 3. poeng
5. VK = 2. poeng
6. VK = 1. poeng
Tillegg for:
Cacit/Reserve Cacit/ ÆP skog = 5 poeng
Tillegg for CK = 3 poeng
Premier oppnådd i finale i to-dagers VK
eller semifinale i tre-dagers VK gir 1 poeng
ekstra.
Premiering oppnådd i finale i tre-dagers
VK gir 3 poeng ekstra.
Vinner av NM-konkurranser får 10 poeng
ekstra.

