
UTREGNING AV ÅRETS AUSSIE (Sist oppdatert 27.12.2018) 

 

 Årets Aussie deles ut i grenene: Allround, Agility, Bruks, Kreativ Lydighet, Lydighet, Rallylydighet, RIK, Utstilling 
og Gjeting. 

 Vinnerne bestemmes etter hvert kalenderår, og presenteres i forbindelse med årsmøtet der prisen deles ut. 

Eier av hunden MÅ være medlem i ASKN ved årets slutt og hunden skal være norskregistrert. 
Resultater følger hunden, dvs. at de kan oppnås med ulike førere. Kun offisielle resultater er tellende. 
Resultater må være innsendt innen 31. Januar påfølgende år. Resultater oppnådd i utlandet teller på lik linje (så 
lenge det er samme regler), da må også kritikkskjema/resultatliste vedlegges.  

Det holder å sende inn kun ett resultat i en gren. Poengene man får bidrar også til høyere poeng i konkurransen 
om å bli Årets Allround Aussie. Vi ønsker alle bidrag velkomne.  

Send inn resultater/kritikker til: aarets.aussie@gmail.com . Det holder med å sende inn kopi fra DogWeb eller 
bilde av kritikkskjemaet, men marker hvilke resultater dere velger ut, slik at vi enkelt finner dem. Husk også å 
nevne napp, opprykk, BIG og BIS (bilde dokumentasjon kreves på u.off resultater) og andre ting man får 
bonuspoeng for som ikke står på DogWeb. Er man fullnappet og har opprykk, får man altså ikke flere 
bonuspoeng for napp/opprykk i samme klassen.  

 

Årets Allround Aussie:  

Alle som sender inn bidrag (i to grener eller mer) er automatisk med i kåringen om Årets Allround Aussie. 
Omfatter resultater fra alle offisielle starter. Hver gren tas med i betraktningen. Den hunden som har fått mest 
poeng i ulike grener sammenlagt vinner. Ved lik poengsum vinner hunden som har resultater fra flest grener. 

 

 Årets Agility Aussie : 

De tre beste resultatene teller. Kun feilfrie løp med plassering 10 eller bedre. Du kan sende inn resultater både 
fra agility og hopp, men kun tre resultater totalt.  

 

Plassering  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3  

1.  50 55 60  

2.  49 54 59  

3.                48 53 58  

4.  47 52 57  

5.  46 51 56  

6.  45 50 55  

7.  44 49 54  

8.  43 48 53  

9.  42 47 52  

10.  41 46 51  

 

Bonuspoeng gis for:  

Napp 5 poeng 

Opprykk 5 poeng  

CERT 10 poeng  

 



 

 

Årets Bruks Aussie:  

De tre beste resultatene teller. Poengene beregnes ut ifra en koeffisient for den klassen det konkurreres i. De 
tre resultatene legges deretter sammen. 

 Klasse A, B, C, D: Oppnådd poengsum / 10  

Bonuspoeng gis for:  

Godkjent (130p i LP + 195p = 325p)  5 poeng  

Opprykk (182p i LP + 312p = 520p)   5 poeng  

CERT (208p i LP + 312p = 575p)  10 poeng  

CACIT  15 poeng  

Godkjent NKK Kåringsprøve  50 poeng  

 

 

Årets Kreative Lydighets Aussie:  

De tre beste resultatene innenfor HTM og/eller Freestyle teller. Poengene beregnes ut ifra en koeffisient for 
den klassen det konkurreres i. De tre resultatene legges deretter sammen.  

Klasse 1 Oppnådd poengsum x 2,1  

Klasse 2 Oppnådd poengsum x 2,2  

Klasse 3 Oppnådd poengsum x 2,3  

Bonuspoeng gis for:  

Napp 5 poeng  

Opprykk 5 poeng  

CERT 10 poeng  

 

 

Årets Lydighets Aussie:  

De tre beste resultatene teller. Poengene beregnes ut ifra en koeffisient for den klassen det konkurreres i. De 
tre resultatene legges deretter sammen.  

Klasse 1 Oppnådd poengsum / 3  

Klasse 2 Oppnådd poengsum / 3  

Klasse 3 Oppnådd poengsum / 5  

Elite Oppnådd poengsum / 5  

Bonuspoeng gis for:  

Napp 5 poeng  

Opprykk 5 poeng  

CERT 10 poeng  

 

 



 

 

 

Årets Rallylydighets Aussie:  

De tre beste resultatene teller. Poengene beregnes ut ifra en koeffisient for den klassen det konkurreres i. 
Gjennomsnittet av resultatene er poengsummen som teller, dvs. summen av resultatene deles på tre.  

Klasse 1 Oppnådd poengsum x 0,94  

Klasse 2 Oppnådd poengsum x 0,96  

Klasse 3 Oppnådd poengsum x 0,98  

Elite Oppnådd poengsum x 1,00  

Bonuspoeng gis for:  

Napp 5 poeng  

Opprykk 5 poeng  

CERT 10 poeng  

 

 

Årets RIK Aussie   
 

De tre beste resultatene teller. 
 
Bestått Ferdselsprøve (BH) 50p 
Bestått Utholdenhetsprøve (AD) 50p 
Bestått program: IPO, SL, RSP osv. 
Klasse 1 30p 
Klasse 2 40p 
Klasse 3  50p 

Bonuspoeng gis for:  

1 plass 10p 
2 plass 8p 

3 plass 6p 

CERT/CACIT 10p  
Fremragende poengsum 10p 

 

Årets Gjeter Aussie: 

Enn så lenge er det få aussier som gjeter i Norge. Vi ønsker likevel å fremheve dette som den viktigste grenen 

for aussien. Derfor gir vi 300 poeng til de som får/har godkjent gjeterprøve (NSG/FCI/ASCA) for at dette skal 

telle mye i beregningen for Årets Allround Aussie. 

 

 

 

 

 

 



 

Årets Utstillings Aussie: 

De fem beste resultatene fra offisielle utstillinger teller, èn av disse kan være resultat fra utland så lenge det er 
samme regler. Kun resultater med CK og mer er gjeldene. Ved BIG og BIS plassering må dette sendes med 
bildedokumentasjon. Topp 10 vil være med på listen over årets utstillings aussie. 

 

BIR 18p 

BIM 16p 

2BH/BT 12p 

3BH/BT 10p 

4BH/BT 8p 

Bonuspoeng gis for (MAX 5): 

CK 3p 

BIG (2-4)20p 

BEST I GRUPPEN 23p 

BIS (2-4) 25p 

BEST IN SHOW 30p 

 

 

Årets utstillings valp og motsatt skjønn: 

De tre beste resultatene teller. Topp 5 valp vil være med på listen over årets utstillings valp og motsatt skjønn. 
Pga uoff. resultater må dette sendes med bilde/scan dokumentasjon. 

 

BIR 18p 

BIM 16p 

Bonuspoeng gis for:  

HP 3p 

BIG (2-4)20p 

BEST I GRUPPEN 23p 

BIS (2-4) 25p 

BEST IN SHOW 30p 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årets utstillings veteran: 

De tre beste resultatene teller. Topp 3 veteraner vil være med på listen over årets utstillings veteran. Tilleggs 
poeng for plassering i BIS VETERAN. Pga uoff. resultater må dette sendes med bilde/scan dokumentasjon. 

 

BIR 18p 

BIM 16p 

Bonuspoeng gis for: 

BIS 4 18p 

BIS 3 20p 

BIS 2 25p 

BIS 1 30p  

 

 

 

- Redigert av Helene Nilsen (28.12.2018) 

- Aarets.aussie@gmail.com 


