
 
GULLHUNDEN 
 
Utdeles til eigar av beste unghund på VFK sine arrangement i kalenderåret.  
Hunden må være premiert på prøve for ståande fuglehundar samt deltatt på Vestlandets 
Fuglehundfestival sine utstillinger.  

• Eigaren må være medlem i VFK.  
• Kun det beste resultat ved utstillinga, ein vinterprøve og ein haustprøve er teljande. 
• Utstillingsresultatet kan oppnåas i alle aldersklasser.   

 
 
Sør-norsk Unghundmesterskap: 
 
Finaleplass i Sør-norsk UM = 5 p. 
1. pr. Sør-norsk UM finale = 20 p. 
2. pr. Sør-norsk UM finale = 15 p. 
3. pr. Sør-norsk UM finale = 10 p. 
4. pr. Sør-norsk UM finale   = 5 p. 
5. pr. Sør-norsk UM finale   = 4 p. 
6. pr. Sør-norsk UM finale   = 3 p. 

UK premie: 

1 UK = 10 p.  
2 UK =   7 p.  
3 UK =  3 p. 
 
Utstilling: 
                                                                           Tillegg utstilling: 
Exellent:      3 p.                                            CK:           2 p.                 
Very good : 2 p.                                            Cert:         2 p. 
Good:            1 p.                                            BIR:          2 p.      
Sufficient:    0,5 p.                                         BIM:         1 p. 
KIP:             0 p. 
 
For tildeling må det oppnåas minimum 13 poeng. 
Ved eventuell lik poengsum vinner yngste hund. Dersom det fremdeles er likt, foretas loddtrekning.  

Gullhunden er ein vandrepremie som må vinnes 3 gonger av same eigar for å få den til odel og eige. 
VFK besørger inngravering. 
Styret plikter å sende ut informasjon til klubbens medlemmer om at oppnådde resultata må sendes 
inn. Kun dei medlemmer som skriftlig har sendt inn sin hunds resultat innan den oppsette tidsfrist  skal 
vurderast. 

Vinner av Gullhunden bestemmer sjølv korleis pokalen skal oppbevarast. Vinner er ansvarlig for 
trofeet så lenge dette er i dennes varetekt. 

Gullhunden vart oppsett i 2012 og statutter vart vedtatt av VFK sin generalforsamling 14.mars 2012. 
VFK styret er ansvarlig for at hensiktsmessige statutter utarbeidast og eventuelt endras i tråd med nye 
regler. 

Bergen 14.2. 2012. 

Andreas Storegjerde      Tore Kallekleiv 

Pokalforvalter       Leder 


