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RETNINGSLINJER FOR UTREGNINGEN AV MESTVINNERLISTENE 

Disse retningslinjene forklarer hvordan utregningen av de forskjellige klassene i mestvinnerlistene 
til Norsk Bichon Havanais Klubb (NBHK) skal gjøres. Disse retningslinjene skal følges av den/de 
som til enhver tid er ansvarlig(e) for å regne ut mestvinnerlistene.  

Under følger beskrivelser av de forskjellige klassene og hvordan utregningen skal gjøres. 

 

KRITERIER 
 
For alle listene gjelder: 

- Reglene kan kun endres ved årsskiftet 
- Kun hund hvis eier er medlem av NBHK kan delta 
- For nye medlemmer av NBHK gjelder poengberegningen fra den dato klubben mottar 

kontingentbetalingen 
- Medlemmer som blir strøket for manglende kontingentbetaling (se NBHKs vedtekter), 

mister poengene for vedkommende år selv om de betaler innen utgangen av året 

 

VOKSEN (9 MND. +)  

 

Det settes opp ut separate lister for hannhunder og tisper. Disse blir plassert på en liste fra 1 til 10 
som skal publiseres på NBHKs webside og være tilgjengelige for klubbens medlemmer.  

Det skal kåres en vinner av hver liste. Den av tispen eller hannhunden som har oppnådd høyest 
poengsum blir titulert ”Mestvinnende Bichon Havanais [årstall]”. Den av tispen eller hannhunden 
som har oppnådd lavest poengsum blir titulert ”Mestvinnende Bichon Havanais i motsatt kjønn 
[årstall]”.  

Dersom vinnerne av tispe- og hannhundlistene skulle oppnå lik poengsum etter alle utstillinger er 
regnet med vil disse tituleres ”Mestvinnende Bichon Havanais [hannhund/tispe] [årstall]”. Tittelene 
er ikke stambokberettiget.  

Det skal settes opp diplom til vinnerne av tispe- og hannhundlistene som bevitner at disse har fått 
tittelen. Diplomene skal overrekkes hundens eier.  

For utregningen av listene gjelder følgende: 

- De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere teller 
- Utregningen gjelder kun utstillinger godkjent av Norsk Kennel Klub (NKK) 
- Resultater til bruk i utregningen hentes fra NKKs Dogweb 
- BIG (Best i Gruppen 1-4. plass) og BIS (Best in Show 1-4. plass)-plasseringer  må sendes 

manuelt til NBHK på e-post til bichonhavanais@klubb.nkk.no, ettersom disse resultatene 
ikke blir registrert på NKKs Dogweb. 

- Ved plassering i BIS får hunden med seg både BIG og BIS-poeng i utregningen (se 
poengtabell nedenfor). 

- Veteraner får med seg poeng fra plassering i beste tispeklasse (BTK)/beste hannhundklasse 
(BHK) og best i rasen (BIR)/best i motsatt kjønn (BIM) inn i voksenlistene.  Poeng som 
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tildeles særskilt til veteraner (BIR veteran & BIS veteran)  blir tildelt hunden i veteranlisten. 
Veteraner kan dermed bli plassert i begge lister.  

 

Poengtabell 

 

 Ved flere bedømte hunder i rasen utvides tabellen i samme skala. 
 

Tilleggspoeng for BIG og BIS-plasseringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antall bedømte 
hunder i rasen: 

 
1-5 

 
6-10 

 
11-15 

 
16-20 

 
21-25 

 
26-30 

 
31-35 

 
36-40 

 
41-45 

 
46-50 

BIR 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

BIM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2BHK/2BTK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3BHK/3BTK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4BHK/4BTK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BIG 10 

BIG 2 9 

BIG 3 8 

BIG 4 7 

  

BIS 10 

BIS 2 9 

BIS 3 8 

BIS 4  7 
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VALP (4-9 MND.) 

 

Det settes opp 1 liste for valper. Hanner og tisper plasseres i samme liste. Disse blir plassert på en 
liste fra 1 til 10 som skal publiseres på NBHKs webside og være tigjengelig for klubbens 
medlemmer.  

Det skal kåres en vinner av listen som blir titulert ”Mestvinnende Bichon Havanais valp [årstall]”.  

Tittelen er ikke stambokberettiget.  

Det skal settes opp et diplom til vinneren som bevitner at denne har fått tittelen. Diplomet skal 
overrekkes hundens eier.   

For utregningen av listen gjelder følgende: 

- De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere teller 
- Alle resultater (plassering på utstillingen og evt. tilleggsplasseringer i BIG og BIS) må sendes 

manuelt til NBHK på e-post bichonhavanais@klubb.nkk.no, ettersom disse resultatene ikke 
blir registrert på NKKs Dogweb.  

- Antall bedømte hunder i rasen må oppgis ved innsending av resultater for at utregningen 
skal bli så korrekt som mulig. Om du ikke oppgir antall bedømte hunder, vil din hund 
automatisk få poeng etter første kolonne i poengtabellen (1-5). 

 

Poengtabell 
 

Antall bedømte 
hunder i rasen: 

 
1-5 

 
6-10 

 
11-15 

 
16-20 

 
21-25 

 
26-30 

 
31-35 

 
36-40 

 
41-45 

 
46-50 

BIR 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

BIM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2BHK/2BTK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3BHK/3BTK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4BHK/4BTK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ved flere bedømte hunder i rasen utvides tabellen i samme skala. 

Tilleggspoeng for BIG og BIS-plasseringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIG 10 

BIG 2 9 

BIG 3 8 

BIG 4 7 

  

BIS 10 

BIS 2 9 

BIS 3 8 

BIS 4  7 
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VETERAN (8 ÅR +) 

 
Det settes opp 1 liste for veteraner. Hanner og tisper plasseres i samme liste. Disse blir plassert på 
en liste fra 1 til 10 som skal publiseres på NBHKs webside og være tilgjengelig for klubbens 
medlemmer. 

Det skal kåres en vinner av listen som blir titulert ”Mestvinnende Bichon Havanais veteran 
[årstall]”.  

Tittelen er ikke stambokberettiget.  

Det skal settes opp et diplom til vinneren som bevitner at denne har fått tittelen. Diplomet skal 
overrekkes hundens eier.  

For utregningen av listen gjelder følgende: 

- De 5 beste utstillingene for 5 forskjellige dommere teller 
- Samtlige veteraner som stilles konkurrerer i veteranklassen uansett premiering 
- Dersom din hund oppnår plassering som kvalifiserer for poeng som tildeles særskilt til 

veteraner (BIR veteran/BIS (1-4) veteran) må disse resultatene sendes manuelt til NBHK på 
e-post bichonhavanais@klubb.nkk.no, ettersom disse resultatene ikke blir registrert på 
NKKs Dogweb. 

 
Poengtabell 

 
Antall bedømte 
veteraner i rasen: 

 
1-5 

 
6-10 

BIR veteran 10 11 

BIM veteran 8 9 
 
Ved flere bedømte veteraner i rasen utvides tabellen i samme skala. 

 
Tilleggspoeng for BIS-plasseringer 

 BIS 10 

BIS 2 9 

BIS 3 8 

BIS 4  7 


