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Hva? 

«Årets Jack Russell Terrier» er en kåring med hensikt å vise allsidighet i rasen og fremme gode 
prestasjoner hos både hund og eier. 

Generelle vilkår for deltakelse: 

1.Krav til resultatene. 

a) Et konkurranseår går fra 01.01 i inneværende år til 31.12. 

b) Utregningen gjøres på grunnlag av innsendte resultater.  

c) Resultatene må være registrert i dogweb eller liknende database for å kunne 
kontrolleres. 

d) Eventuelt kan kopi av kritikkskjema/resultatliste vedlegges. Det skal da også legges 
ved antall deltatte hunder i den aktuelle klassen.  

e) Hunder som er registrert som «ikke møtt» (IM) skal ikke regnes med. 

f) Alle resultater må være i styrets hender innen 15.januar året etter det aktuelle 
konkurranseåret. 

g) Resultatet må være oppnådd på et offesielt stevne. 

h) Resultater oppnådd på Rasespesialen for Jack Russell Terrier teller også med i 
utregningen. 
 

2. Krav til hundens eier. 

a) For å kunne delta i kåringen «Årets JRT» må eier av hunden være medlem av 
Rasegruppen for Jack Russell Terrier. 

b) Eier kan melde seg inn i Rasegruppen i løpet av konkurranseåret, men det er da kun 
resultater registrert etter medlemskapets start som kan benyttes i utregningen 
innenfor den respektive grenen. Medlemskapets start regnes fra den datoen 
medlemskapet ble betalt. 

3. Krav til hunden. 

a) Hunden må være registrert i NKK. 

4. Grener. 

a) Kåringen omhandler grener godkjent av FCI. 

Per 01.01.2020 omhandler dette: 

- Agility 

- Blodspor 

- Lydighet (LP) 

- Rallylydighet 

- Utstilling 
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På bakgrunn av nye regler i henhold til hold av pelsdyr per 01.01.2019 er kategorien 
for hiprøver satt på vent inntil videre beskjed blir gitt FRA Hovedstyret i Norsk 
Terrierklub. 

b) Arrangørklubben må være tilknyttet FCI. 

Poenggivning 

Generelt 

Send inn de 5 beste resultatene innenfor gitt gren til jack@norskterrierklub.no og merk mailen 
med “årets JRT”. Siste frist er 15.januar året etter avsluttet konkurranseår. 

For agility skal det sendes inn 5 resultater for AG og 5 resultater for Hopp. Disse trenger ikke å 
være fra samme stevne. 

OPPSETT: 

Dato og arrangør: 

Plassering: 

Antall hunder slått: 

Feilfritt løp? JA/NEI (for AG resultater) 

NB! Hunder med IM skal ikke med i beregningen. Du teller heller ikke med din egen hund da du ikke kan 
slå deg selv. F. eks: 23 hannhunder deltar, din hund blir nr 2 i beste hannhundklasse = 8 poeng for 
plasseringen + 21 p for antall slåtte hunder. 

“Årets utstillingshund” 

Ekstra poeng:  
Juniorchampionat(gjelder fra 01.07.20): 10 poeng 
Championat: 10 poeng  
Vinnertittel: 10 poeng 

NB! Hunder med IM skal ikke med i beregningen. Du teller heller ikke med din egen hund da du ikke kan 
slå deg selv. F. eks: 23 hannhunder deltar, din hund blir nr 2 i beste hannhundklasse = 8 poeng for 
plasseringen + 21 p for antall slåtte hunder. 

BIR 10 p + 1 p per slåtte hund

BIM 10 p + 1 p per slåtte hund i samme kjønn

2.bhk/btk 8 p + 1 p per slåtte hund i samme kjønn

3.bhk/btk 6 p + 1 p per slåtte hund i samme kjønn

4.bhk/btk 4 p + 1 p per slåtte hund i samme kjønn
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“Årets valp” og “Årets veteran” 

Valper og veteraner konkurrerer kun mot hunder deltatt i samme klasse, ikke mot hunder i de 
øvrige klassene på utstilling. 

Ekstra poeng: 

Veteranchampion(gjelder fra 01.07.2020) = 10 poeng 
Veteranvinner = 10 poeng 
BIS Valp/Veteran plassering: 

BIS 1 = 10 poeng 
BIS 2 = 8 poeng 
BIS 3 = 6 poeng 
BIS 4 = 4 poeng 

NB! Hunder med IM skal ikke med i beregningen. Du teller heller ikke med din egen hund da du ikke kan 
slå deg selv. F. eks: 23 hannhunder deltar, din hund blir nr 2 i beste hannhundklasse = 8 poeng for 
plasseringen + 21 p for antall slåtte hunder. 

“Årets sporhund” 

Poeng oppnådd på prøven legges sammen med poeng gitt for tildelt premiering: 

“Årets lydighetshund” og “Årets rallylydighetshund” 

• Kun individuelle resultater teller.  

• Reglene gjelder for offisielle stevner, og de fem beste resultatene er tellende. Ved  
poenglikhet tas et sjette resultat med i beregningen. 

• Oppnådde resultater må være tilgjengelig i DogWeb eller kunne dokumenteres ved kopi av 
kritikkskjema. 

• Dobbeltstevne teller som to stevner 

• Poengberegningen gjelder på tvers av klasser så ekvipasjen kan derfor sende inn resultater fra 
flere klasser. 

BIR Valp/Veteran 10 p + 1 p. per slåtte valp/veteran

BIM Valp/Veteran 10 p + 1 p per slåtte valp/veteran av samme kjønn

2.beste valp/veteran hann/tispe 8 p + 1 p per slåtte valp/veteran av samme kjønn

3. beste valp/veteran hann/tispe 6 p + 1 p per slåtte valp/veteran av samme kjønn

4. beste valp/veteran hann/tispe 4 p + 1 p per slåtte valp/veteran av samme kjønn

1.premie 10 p

2.premie 8 p

3.premie 6 p
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Poengberegning: 

Klasse 1: poengsum fra stevne/200 x 1,00  + poeng for plassering 

Klasse 2: poengsum fra stevne/200 x 1,05  

Klasse 3: poengsum fra stevne/200 x 1,10  

Elite: summen/200 x 1,15  

Ekstrapoeng: 

1.plass 3 poeng

2.plass 2 poeng

3.plass 1 poeng

1.plass 3 poeng

2.plass 2 poeng

3.plass 1 poeng

1.plass 4 poeng

2.plass 3 poeng

3.plass 2 poeng

1.plass 4 poeng

2.plass 3 poeng

3.plass 2 poeng

Klubmester 2 poeng

Cert 3 poeng

Kvalifisert til NM Finale 3 poeng

Tittel 5 poeng

Championat 10 poeng

Pallen i NM:

1.plass 10 poeng

2.plass 7,5 poeng

3.plass 5 poeng
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“Årets agilityhund” 

Da DogWeb ikke er optimalisert for registrering av resultater i AG og Hopp må resultatliste 
vedlegges ved innsending av resultater. 

Send inn de 3 beste resultatene dine innenfor AG og Hopp. Resultatene trenger ikke være fra 
samme stevne. 

Ekstrapoeng: 

“Årets oppdretter” 

Årets oppdretter regnes ut i fra de 4 beste hundene med samme kennelnavn.  

Kun norskregistrerte oppdrettere er med i konkurransen om denne tittelen. 

Alle de øvrige grenene er med i beregningen og gir følgende poeng: 

Plassering Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

1 100 110 120

2 90 100 110

3 80 90 100

4 70 80 90

5 60 70 80

6 50 60 70

7 40 50 60

8 30 40 50

9 20 30 40

10 10 20 30

Per slåtte hund 1 1 1

Napp 20 20

Feilfritt løp 100 100 100

Tittel 50 80 100

Cert 50

Championat 100

1.plass 100 p

2.plass 90 p

3.plass 80 p

4.plass 70 p

5.plass 60 p
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Eksempel:  

Hund nummer 1 i «årets agilityhund» og hund nummer 7 i «årets sporhund» kommer fra samme 
oppdretter. Oppdretteren får da 100 + 40 poeng i konkurransen om å bli «årets oppdretter». 

Denne grenen regnes ut av styremedlemmet med ansvar for «Årets JRT» da det kun er han/hun 
som har tilgang til resultatlistene i forkant av publisering.

6.plass 50 p 

7.plass 40 p 

8.plass 30 p

9.plass 20 p

10. plass 10 p

Øvrig plassering 5 p
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