
Danske 
Hundeejeres 

Landsforening
Har du lyst til at din hund skal deltage i konkurrencen om at blive: 

ÅRETS HAN, 

ÅRETS TÆVE 

eller 

ÅRETS VETERAN 

Så skal DU huske at udfylde denne folder hver gang din hund er på udstilling i 

DHL, uanset om det er en international eller national udstilling. 

Skemaet/folderen samt kopi af resultatblad skal indsendes til DHL’s sekretariat 

inden afholdelsen af den årlige generalforsamling. 

Medlem af



Kåring af Årets Han, Årets Tæve og Årets Veteran: 

Point til disse titler, kan KUN opnås på DHL´s internationale og 
nationale udstillinger. 
Årets han, Årets tæve og årets veteran kåres på udstillingsårets første 
internationale udstilling. 
For at få tildelt disse præmier, skal man være til stede, på 
udstillingsdagen, med sin hund, ellers fortaber man sin første plads. 

Følgende point kan opnås: 
Årets hund 
Udstillingens/skuets bedste hund (B.I.S. 1) 13 point 
Certifikat fra CACIB til og med WSCSgCH-G 12 point 
Certifikat fra CAC til og med Diamant 11 point 
CK 10 point 
1.Pr. 1. vinder 09 point 
1.Pr. 2. vinder 08 point 
1.Pr. 3. vinder 07 point 
1.Pr. 4. vinder 06 point 
2. præmie 05 point 
Årets veteran
Udstillingens/skuets bedste veteran 13 point 
Int SAC + AC 12 point 
NAT SAC + AC 11 point 
CK 10 point 
1.Pr. 1. vinder 09 point 
1.Pr. 2. vinder 08 point 
1.Pr. 3. vinder. 07 point 
1.Pr. 4. vinder 06 point 
2. præmie 05 point
Der kan maksimalt opnås 13 point på udstillinger og skuer, idet kun den
højeste placering er gældende. Står 2 hunde lige, vinder den hund der
har opnået flest af de bedste placeringer. Står hundene stadig lige,
vinder den hund der har opnået sine resultater på de udstillinger og
skuer med det største antal hunde.



Point beregningen gælder kun på DHL’s egne udstillinger 

Dato: Sted: Præmiering: Point: 

I alt 

Udfyld venligst med blokbogstaver 

Race 

Navn 

Stambogsnr. 

Navn: 

Adresse: 

Post nr. 

Tlf.nr. 

DHL medlems nr. 

For at deltage skal i konkurrencen om titlen som Årets Han, Årets Tæve og 

Årets Veteran skal skemaet/folderen samt kopi af resultatblad indsendes til 

DHL’s sekretariat inden afholdelsen af den årlige generalforsamling.  

Den årlige generalforsamling – afholdes på skift, på Sjælland, Fyn og i Jylland. 
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