UTTAKSREGLER
FOR
UNGDOMSMESTERSKAPET

Vedtatt at Forbundsstyret 5. november 2015

Generelle bestemmelser for Ungdoms-NM løshund og bandhund:

-

-

Ungdoms-NM arrangeres annen hvert år som løshund- og bandhundprøver.
Prøven skal være terminfestet og gjelder kun for ungdom ut det året de fyller 25 år.
Ungdoms-NM avholdes som egen terminfestet en-dags samlet løs- eller
bandhundprøve.
NEKF tildeler ungdomsmesterskap etter søknad fra områdeklubber.
NEKF bevilger tilskudd hvert arrangement og sørger for diplomer.
Premiering for øvrig er arrangørklubbens ansvar.
Prøven gjennomføres etter NKKs jaktprøveregler for løs- og bandhund.
Overskudd tilfaller arrangør klubben og eventuelt underskudd dekkes av arrangør
klubben.
Hver områdeklubb skal stille med dommer. Unntak er hvis en områdeklubb ikke
sender deltager.
Hver enkelt områdeklubb betaler selv reise, opphold og påmelding for deltager,
samt reise og opphold for dommer.
Forbundets jaktkomite oppnevner NKK representant.

Uttaksregler for ungdomsmesterskap løshund og bandhund:
-

-

Ungdom som er medlem av en områdeklubb kan delta i ungdomsmesterskap for
løshund eller bandhund. Ungdom kan delta i ungdomsmesterskap ut det året de fyller
25 år.
Påmeldt hund skal være jaktprøvepremiert for den gjeldende prøveart, det være seg
som løshund eller bandhund. Hund/fører skal ha en relevant/nær tilknytning til
hverandre.
Hver områdeklubb kan stille med et 1 hund, med unntak av arrangørklubb som kan
stille med 2 hunder. Tittelforsvarer kommer i tillegg.
Det bør meldes på minimum 1 stk. reserveekvipasje.

-

Dersom det er flere påmeldte hunder bør følgende prioriteringer følges:

-

-

Innen hvert kriteria skal ungdom som var medlem pr 30/6 det foregående år prioriteres.
1. Hundefører med egen jaktpremiert hund
2. Hundefører som har ført den aktuelle hunden til premiering.
3. Om det er likhet innen prioriteringene bør uttaket skje ved loddtrekning.
4. Hundefører som har deltatt i UNM før kan stille, men kommer sist på prioritering.

-

Hvis en områdeklubb ikke stiller med hund, kan denne ikke erstattes med reserver fra
en annen klubb, men arrangør kan ta inn flere deltakere etter loddtrekning på
reservehundene for å oppnå minimum 15 hunder total deltakelse.

Rangering av hunder under arrangementet:
-

Rangering av hunder hvis flere hunder har samme premiegrad og poengsum:
Løshund; Yngste deltager rangeres først.
Bandhund; Yngste deltager rangeres først.

