
POINTSYSTEM FOR BEREGNING AF ÅRETS HUND pr. 01.01.2016 
 
 
Alle danske udstillinger er pointgivende, såvel OES Klubbens egne udstillinger, 
som DKK’s internationale og nationale udstillinger. 
 
Der opereres med 4 lister: Årets Hund, Årets Baby, Årets Hvalp og Årets Veteran. 
Desuden Årets Avlshan, Årets Avlstæve, Årets Opdrætter, Årets Klubvinder 
(KLBV) 
 
Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister. 
 
Pointberegningen foretages af OES Klubbens Udstillingsudvalget eller et af 
bestyrelsen udpeget medlem. 
 
- Medlemsejede hunde optjener points på OES Klubbens årslister 
- Hundene kan optjene points fra ejerens indmeldelse i OES Klubben 
- Ved udmeldelse af OES Klubben slettes pointene ikke. De points, der er opnået 
er stadig registreret, men hundene kan ikke optages på årslisterne, da ejeren 
skal være medlem af Klubben for at optages på listerne 
- Hunden skal være en Old English Sheepdog 
. 
Årets Hund 
 
I konkurrencen om Årets Hund indgår alle OES’ere som stiller i officielle klasse 
(champion, junior, mellem, åben og veteran klasse) 
 
Point opnås ved placering i Bedste han og tæve klasse således: 
1. vinder  5 point 
2. vinder  3 point 
3. vinder  2 point 
4. vinder  1 point 
 
BIR        + 2 bonus point + 1 point per 5. deltagende OES slået i officiel klasse 
uanset køn  
BIM       + 1 bonus point per 5. deltagende OES slået i officiel klasse uanset køn 
 
Kun de 5 bedste resultater tæller med på Årets Hund liste 
 
I tilfælde af pointlighed ved slutoptælling, gælder følgende regler: 
1. Færrest antal pointgivende udstillinger 



2. Højeste enkel score 
3. Højeste enkel score på en udstilling med flest deltagende OES’ere i officiel 
klasse 
4. Højeste enkel score på en udstilling med flest deltagende OES’ere i officiel 
klasse arrangeret af OES klubben 
5. Højeste enkel score med flest deltagende OES’ere i officiel klasse på OES 
klubbens specialshow. 
 
TITLER: 
Årets OES Den han eller tæve der opnår flest points på Årets 

Hund liste 
Årets Guld han & tæve Den han og tæve, der opnår flest points på Årets 

Hund liste 
Årets Sølv han & tæve Den han og tæve, der opnår næstflest points på 

Årets Hund liste 
Årets Bronze han & 
tæve 

Den han og tæve, der opnår tredjeflest points på 
Årets Hund liste 

Årets Unghund Den unghund (9-24 måneder gammel) der opnår 
flest points på Årets Hund liste. Aldersbestemt, 
ikke klassebestemt 

Årets Veteran Den veteran der har opnået flest points på Årets 
Veteran liste 

Årets Opdrætter Den danske opdrætter, der opnår højeste pointsum 
på mindst 3 og højst 5 hunde af eget opdræt på 
Årets Hund liste 

Årets Avlshan Den han, der opnår højeste pointsum på mindst 3 
og højst 5 stk. afkom på Årets Hund liste 

Årets Avlstæve Den tæve, der opnår højeste pointsum på mindst 3 
og højst 5 afkom på Årets Hund liste 

Årets Klubvinder 
(forkortet KLBV) 

Årets Guldhan & Årets Guldtæve 
Titlen kan registreres af DKK (mod gebyr) på 
hundens stambog 

 
 
Årets Veteran 
I konkurrencen om Årets Veteran indgår alle OES’ere som stiller i veteran klasse 
(over 8 år gammel) 
 
Point opnås ved placering i veteran klasse således: 
1. vinder  5 point 
2. vinder  3 point 



3. vinder  2 point 
4. vinder  1 point 
Bedste veteran                  + 2 bonus point + 1 point per deltagende og slået OES 
veteran 
 
Kun de 5 bedste resultater tæller med på Årets Veteran liste 
 
I tilfælde af pointlighed ved slutoptælling, gælder følgende regler: 
1. Færrest antal pointgivende udstillinger 
2. Højeste enkel score 
3. Højeste enkel score på en udstilling med flest deltagende OES veteraner 
4. Højeste enkel score på en udstilling med flest deltagende OES veteraner 
arrangeret af OES klubben 
5. Højeste enkel score med flest deltagende OES veteraner på OES klubbens 
specialshow. 
 
  



Følgende gælder for pointlisterne for de uofficielle klasser  

 
Årets Baby & Årets Hvalp 

- Medlemsejede hunde og nye hvalpekøbere (bladmodtagere) optjener points på 
OES Klubbens årslister for disse klasser  

- Hundene kan optjene points fra ejerens indmeldelse i OES Klubben eller når en 
ny ejer bliver bladmodtager i en prøveperiode  

- Ved udmeldelse af OES Klubben slettes pointene ikke. De points, der er opnået 
er stadig registreret, men hundene kan ikke optages på årslisterne.  

- baby/hvalpen skal være en Old English Sheepdog  

Årets Baby 
I konkurrencen om Årets Baby  indgår alle OES’er som stiller i baby klasse (3 - 6 
måneder gammel). 
 
Point opnås ved placering i baby & hvalpe klasse således: 
1. vinder  5 point 
2. vinder  3 point 
3. vinder  2 point 
4. vinder  1 point 
 
Bedste baby + 2 bonus point + 1 point per deltagende og slået OES baby  
 
Kun de 5 bedste resultater tæller med på Årets Baby & Årets /Hvalpe liste 
 
I tilfælde af pointlighed ved slutoptælling, gælder følgende regler: 
1. Færrest antal pointgivende udstillinger 
2. Højeste enkel score 
3. Højeste enkel score på en udstilling med flest deltagende OES baby  
4. Højeste enkel score på en udstilling med flest deltagende OES baby arrangeret 
af OES klubben 
5. Højeste enkel score med flest deltagende OES baby på OES klubbens 
specialshow. 
 
 
Titler: 
 



Årets Baby Den baby der har opnået flest points på Årets Baby 
liste 

 

Årets Hvalp  

I konkurrencen om Årets Hvalp indgår alle OES’ere som stiller i hvalpe klasse (6-
‐ 9 måneder gammel).  

Point opnås ved placering i hvalpe klasse således: 
1. vinder  5 point 
2. vinder  3 point 
3. vinder  2 point 
4. vinder  1 point 
Bedste hvalp + 2 bonus point + 1 point per deltagende og slået OES hvalp. 
 
Kun de 5 bedste resultater tæller med på Årets Hvalpe liste 
 
I tilfælde af pointlighed ved slutoptælling, gælder følgende regler: 
1. Færrest antal pointgivende udstillinger 
2. Højeste enkel score 
3. Højeste enkel score på en udstilling med flest deltagende OES hvalp 
4. Højeste enkel score på en udstilling med flest deltagende OES hvalpe 
arrangeret af OES klubben 
5. Højeste enkel score med flest deltagende OES hvalpe på OES klubbens 
specialshow. 
 
 
Titler: 
 
Årets Hvalp Den hvalp der har opnået flest points på Årets 

Hvalpe liste 
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