
Oppdretterpriser eksteriør 

Norsk Bassetklubb vil med oppdretterpriser i eksteriør stimulere til oppdrett av hunder med 

godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på prøver og utstilling for å 

kartlegge oppdretternes arbeid. 

Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver valør. Prisene 

tildeles av NBak's styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig for å søke. Søknad sendes 

styret. Med søknaden skal følge liste over hundens navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er 

oppnådd. Søker må være medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene. 

 

Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten kennelnavn gjelder 

personer som står oppført som oppdrettere av alle de hunder som teller til prisene. 

 

Bronse: Minst 80 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper 

Sølv: Minst 140 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper 

Gull: Minst 200 poeng med høyst 20 avkom under minst 4 tisper 

 

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*: 

Grunnpoeng: 

NUCH - 10 poeng 

Cert/CK - 8 poeng 

1.pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 - 3 poeng 

2.pr før 1/1-2011, Good etter 1/1-2011 - 1 poeng 

Tilleggspoeng: (Begrenset oppad til maksimum 4 tilleggspoeng per hund/avkom) 

1.premie spor/drev - 1 poeng 

HP spor/ Drev Cert - 2 poeng 

1.pr agility/ lydighet - 1 poeng 

BIS Nbak - 2 poeng 

Gruppevinner NKK - 2 poeng 

 

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 1,3,8 eller 10 grunnpoeng avhengig av oppnådd resultat. 

Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 er NUCH og har 1. premie drev. Det blir 10+1=11poeng 

Hund2 har 8x Exc på utstilling og 3x1.HP Spor. Det blir 3grunnpoeng + 2tilleggspoeng =5poeng 

14 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom. 



Avlspriser eksteriør 

Norsk Bassetklubb vil med avlspriser i eksteriør stimulere til oppdrett av hunder med godt 

eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på prøver og utstilling for å 

kartlegge oppdretternes arbeid. 

Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver valør. Prisene 

tildeles av NBak's styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig for å søke. Søknad sendes 

styret. Med søknaden skal følge liste over hundens navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er 

oppnådd. Søker må være medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene. 

Hannhunder: 

Bronse: Minst 75 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper 

Sølv: Minst 130 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper 

Gull: Minst 180 poeng med høyst 20 avkom under minst 3 tisper 

Tisper: 

Bronse: Minst 50 poeng med høyst 5 avkom under minst 2 hanner 

Sølv: Minst 70 poeng med høyst 7 avkom under minst 2 hanner 

Gull: Minst 100 poeng med høyst 10 avkom under minst 2 hanner 

 

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*: 

Grunnpoeng: 

NUCH - 10 poeng 

Cert/CK - 8 poeng 

1.pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 - 3 poeng 

2.pr før 1/1-2011, Good etter 1/1-2011 - 1 poeng 

Tilleggspoeng: (Begrenset oppad til maksimum 4 tilleggspoeng per hund/avkom) 

1.premie spor/drev - 1 poeng 

HP spor/ Drev Cert - 2 poeng 

1.pr agility/ lydighet - 1 poeng 

BIS NbaK - 2 poeng 

Gruppevinner NKK - 2 poeng 

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 1,3,8 eller 10 grunnpoeng avhengig av oppnådd resultat. 

Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 er NUCH og har 1. premie drev. Det blir 10+1=11poeng 

Hund2 har 8x Exc på utstilling og 3x1.HP Spor. Det blir 3grunnpoeng + 2tilleggspoeng =5poeng 

14 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom. 



Viltsporoppdretterpriser 

Norsk Bassetklubb vil med viltsporoppdretterprisene stimulere til oppdrett av hunder med 

godt eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på prøver og utstilling for å 

kartlegge oppdretternes arbeid. 

Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver valør. Prisene 

tildeles av NBak's styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig for å søke. Søknad sendes 

styret. Med søknaden skal følge liste over hundens navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er 

oppnådd. Søker må være medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene. 

 

Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten kennelnavn gjelder 

personer som står oppdrettere av alle de hunder som teller til prisene. 

 

Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper 

Sølv: Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper 

Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 4 tisper 

 

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*: 

 

Grunnpoeng: 

1. pr spor med HP - 9 poeng 

1. pr spor - 8 poeng 

2. pr spor - 5 poeng 

3. pr spor - 3 poeng 

Tilleggspoeng 

1 pr på utstilling før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 etter fylte 24 mnd. 1poeng 

CK på utstilling etter fylte 24 mnd 2poeng 

Viltsporchampionat 2poeng 

 

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig av oppnådd resultat. 

Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr spor med HP, er NVCH og har oppnådd CK på utstilling 

etter fylte 24mnd. Det blir 9+2+2=13Poeng.  

Hund2 har 3x1.pr spor og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 8grunnpoeng+2 tilleggspoeng=10poeng 

13 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom. 

 



Viltsporavlspriser 

Norsk Bassetklubb vil med viltsporavlsprisene stimulere til oppdrett av hunder med godt 

eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på prøver og utstilling for å 

kartlegge oppdretternes arbeid. 

Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver valør pr. hund. 

Prisene tildeles av NBak's styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig for å søke. Søknad 

sendes styret. 

Med søknaden skal følge liste over hundens navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er 

oppnådd. Søker må være medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene. 

Hannhunder: 

Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper 

Sølv: Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper 

Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 3 tisper 

Tisper: 

Bronse: Minst 30 poeng med høyst 5 avkom 

Sølv: Minst 45 poeng med høyst 7 avkom etter minst 2 hannhunder 

Gull: Minst 65 poeng med høyst 10 avkom etter minst 2 hannhunder 

 

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*: 

Grunnpoeng: 

1. pr spor med HP - 9 poeng 

1. pr spor - 8 poeng 

2. pr spor - 5 poeng 

3. pr spor - 3 poeng 

Tilleggspoeng 

1 pr på utstilling før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 etter fylte 24 mnd. 1poeng 

CK på utstilling etter fylte 24 mnd 2poeng 

Viltsporchampionat 2poeng  

 

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig av oppnådd resultat. 

Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr spor med HP, er NVCH og har oppnådd CK på utstilling 

etter fylte 24mnd. Det blir 9+2+2=13Poeng.  

Hund2 har 3x1.pr spor og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 8grunnpoeng+2 tilleggspoeng=10poeng 

13 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom. 



Jaktoppdretterpriser 

Norsk Bassetklubb vil med jaktoppdretterprisene stimulere til oppdrett av hunder med godt 

eksteriør og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på prøver og utstilling for å 

kartlegge oppdretternes arbeid. 

Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. Prisene kan bare deles ut en gang i hver valør. Prisene 

tildeles av NBak's styre. Eiere av avlshunden er selv ansvarlig for å søke. Søknad sendes 

styret. Med søknaden skal følge liste over hundens navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er 

oppnådd. Søker må være medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene. 

 

Med oppdretter menes innehavere av kennelnavn. For oppdrettere uten kennelnavn gjelder 

personer som står oppdrettere av alle de hunder som teller til prisene.  

 

Bronse: Minst 50 poeng med høyst 8 avkom under minst 2 tisper. 

Sølv: Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper. 

Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 4 tisper. 

 

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*: 

 

Grunnpoeng: 

1pr drev m/Cert - 9 poeng 

1 pr drev - 8 poeng 

2. pr drev - 5 poeng 

3pr drev - 3 poeng 

Tilleggspoeng 

1 pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 på utstilling etter fyllte 24 mnd. 1poeng 

CK på utstilling etter fyllte 24 mnd 2poeng 

Drevchampionat 2poeng 

 

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig av oppnådd resultat. 

Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr drev med Cert, er NJCH og har oppnådd CK på utstilling 

etter fylte 24mnd. Det blir 9+2+2=13Poeng.  

Hund2 har 2x2.pr drev og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 5grunnpoeng+2 tilleggspoeng=7poeng 

13 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom. 



Jaktavlspris 

Norsk Bassetklubb vil med jaktavlsprisene stimulere til oppdrett av hunder med godt eksteriør 

og gode bruksegenskaper, samt fremme deltagelse på prøver og utstilling for å kartlegge 

oppdretternes arbeid. Prisene deles ut i gull, sølv og bronse. 

Prisene kan bare deles ut en gang i hver valør pr. hund. Prisene tildeles av NBak's styre. Eiere 

av avlshunden er selv ansvarlig for å søke. Søknad sendes styret. 

Med søknaden skal følge liste over hundens navn, reg.nr. og hvor og når resultatene er 

oppnådd. Søker må være medlem av Norsk Bassetklubb. Prisene gjelder kun for Bassetrasene. 

 

Hannhunder 

Bronse: Minst 50 poeng med maksimalt 8 avkom under minst 2 tisper 

Sølv: Minst 90 poeng med høyst 14 avkom under minst 3 tisper 

Gull: Minst 130 poeng med høyst 20 avkom under minst 3 tisper 

Tisper 

Bronse: Minst 30 poeng med høyst 5 avkom 

Sølv: Minst 45 poeng med høyst 7 avkom etter minst 2 hannhunder 

Gull: Minst 65 poeng med høyst 10 avkom etter minst 2 hannhunder 

 

Kun høyeste poeng for den enkelte hund teller i følgende tabell*: 

Grunnpoeng: 

1pr drev m/Cert - 9 poeng 

1 pr drev - 8 poeng 

2. pr drev - 5 poeng 

3pr drev - 3 poeng 

Tilleggspoeng 

1 pr før 1/1-2011, Very Good etter 1/1-2011 på utstilling etter fyllte 24 mnd. 1poeng 

CK på utstilling etter fyllte 24 mnd 2poeng 

Drevchampionat 2poeng 

 

*Dvs. at en hund eller et avkom kan kun få 3,5,8 eller 9 grunnpoeng avhengig av oppnådd resultat. 

Tilleggspoengene legges til. Eksempel: Hund1 har 1.pr drev med Cert, er NJCH og har oppnådd CK på utstilling 

etter fylte 24mnd. Det blir 9+2+2=13Poeng.  

Hund2 har 2x2.pr drev og 2 Cert på utstilling etter fylte 24mnd. Det blir 5grunnpoeng+2 tilleggspoeng=7poeng 

13 poeng blir her maksimalt for en hund/et avkom. 


