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Hitlisteregler gældende fra 01.01.2021 

 

 

 

12.1 Regler for udstillingshitliste pr. 01.01.2021 
Beagle Klubbens hitliste er åben for alle beagles, dog således, at ejeren skal være 
indmeldt i klubben inden årets sidste udstilling, jfr. generalforsamlingsbeslutning af 
08.08.2020. 

 
Der konkurreres i følgende discipliner: 

 
Årets han Årets tæve 
Årets unghan Årets ungtæve 
Årets veteranhan Årets veterantæve 
Årets avlshan Årets avlstæve 

 
Årets opdrætter 
 
Årets juniorhandler er p.t. vinderen af VSS-juniorhandler konkurrencen. 

 
 
Der føres en liste for hver af ovennævnte discipliner, og der findes en guld-, sølv- og 
bronzehund, som til Januar-arrangementet får overrakt diplom samt æresroset. 

 
Nærværende regler for tildeling af point er gældende fra den 01.01.2011 – og i henhold til 
generalforsamlingsbeslutning 1. maj 2010 medregnes points opnået såvel på DKK- 
udstillinger som på BeK-udstillinger. 

 
 
 
ÅRETS HAN 
ÅRETS TÆVE 

Ordinære hitlisteregler. 
På denne liste gives der point efter følgende regler: 

 
Kvalitetsbedømmelse: Point 
Excellent - rød 5 
Very Good - blå 3 
Good - gul 2 
Sufficient 0 
Disqualified 0 

 
Der tildeles 4 point for CK 

 

Herudover tildeles følgende point til de i klasserne vinderplacerede hunde fra 1 til 4: 
 

 Eksempel 
1. vinder +5 
2. vinder +3 
3. vinder +2 
4. vinder +1 
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Antal bedømte 
hunde 
(officielle klasser) 

BIK1 BIK2 BIK3 BIK4 

0 - 70 19 17 16 15 
71 - 119 20 18 17 16 

120 og derover 21 19 18 17 
 

Ovennævnte bedst-i-køn-point er faste point – og erstatter de point hunden har opnået i 
sin klasse. 

 
Bedst-i-racen giver yderligere 1 bonuspoint. 

 
 
Det er de 5 bedste udstillinger der tæller med i årskonkurrencen. 
Der udfærdiges en liste for hanner og en liste for tæver. 
Minimumskrav til listen er 25 point. 

Ved pointlighed prioriteres som følger: 

1. prioritet: Den hund vinder som har opnået flest af de bedste placeringer på de 5 udstil- 
linger der tæller. 

2. prioritet: Står hundene stadig lige – vinder den hund, der har opnået sine bedste 
resultater på udstillinger med flest antal fremmødte/dømte hunde (baby og 
hvalpe medregnes ikke). 

 
 
 
ÅRETS UNGHAN 
ÅRETS UNGTÆVE 

Der udfærdiges en unghundeliste for hanner og en unghundeliste for tæver over resultater 
opnået i alderen 9 måneder til 24 måneder. Der medregnes point for hunde i denne 
aldersgruppe på listen uanset hvilken klasse de udstilles i. 
Der gives på denne liste point efter samme regler som for ordinær liste. 
Det er de 5 bedste udstillinger der tæller med i årskonkurrencen. 
Minimumskrav til listen er 25 point. 

Ved pointlighed prioriteres som følger: 

1. prioritet: Den hund vinder som har opnået flest af de bedste placeringer på de 5 udstil- 
linger der tæller. 

2. prioritet: Står hundene stadig lige – vinder den hund, der har opnået sine bedste 
resultater på udstillinger med flest antal fremmødte/dømte hunde (baby og 
hvalpe medregnes ikke). 
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ÅRETS VETERANHAN 
ÅRETS VETERANTÆVE 

Der udfærdiges en veteranliste for hanner og en veteranliste for tæver over resultater 
opnået fra veteranklassen - her medregnes også eventuelle point for BIK-placeringer og 
for BIR – altså gives der på denne liste point efter samme regler som for ordinær liste, 
men listen omfatter kun hunde fra veteranklasserne. 
Det er de 5 bedste udstillinger der tæller med i årskonkurrencen. 
Minimumskrav til listen er 25 point. 

 
Ved pointlighed prioriteres som følger: 

 
1. prioritet: Den hund vinder som har opnået flest af de bedste placeringer på de 5 udstil- 

linger der tæller. 
2. prioritet: Står hundene stadig lige – vinder den hund, der har opnået sine bedste 

resultater på udstillinger med flest antal fremmødte/dømte hunde (baby og 
hvalpe medregnes ikke). 

 
 
 
ÅRETS AVLSHAN 
ÅRETS AVLSTÆVE 

 
Der udfærdiges en liste for avlshanner og en liste for avlstæver. 
Max. 5 stk. afkom tæller med. 
Alle 5 hunde kommer fra den ordinære liste. 
Minimumskrav til listen: 100 point. 

 
Ved pointlighed prioriteres som følger: 

 
Den avlshund vinder, hvis afkom har opnået flest af de bedste placeringer på 
de 5 udstillinger, der tæller med. 

 
 
ÅRETS OPDRÆTTERE 

Max. 5 stk. afkom tæller med. 
Alle 5 hunde kommer fra den ordinære liste. 
Minimumskrav til listen: 100 point. 

 
Ved pointlighed prioriteres som følger: 

 
Den opdrætter vinder, hvis afkom har opnået flest af de bedste placeringer på 
de 5 udstillinger, der tæller med. 
 
 

 
OLSO 
Januar          2021 
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