
Udregning Årets Hunde 2019 
 

Alle danske udstillinger er pointgivende dvs. OES Klubbens egne udstillinger, 
fællesudstillinger i samarbejde med de britiske hyrdehunde	samt DKK’s nationale 
og Internationale udstillinger 
 

• Kun medlemsejede hunde optjener point på OES Klubbens Årslister 
 

• Hunden kan optjene point fra ejerens indmeldelse i OES Klubben  
 

• (betalingsdato) eller når en ny ejer bliver bladmodtager i en prøveperiode 
 

• Ved udmeldelse af OES Klubben slettes opnåede point ikke, men hunden 
optages ikke på Årslisterne, da ejeren skal være medlem af OES Klubben 
 

• Dispositionserklæring og tilbagedateret ejerskifte accepteres ikke. Såfremt en 
hund ejerskiftes fra et medlem til et andet medlem, følger allerede opnåede 
point hunden 
 

• Hunden skal være en Old English Sheepdog	 
  

• Pointberegningen foretages af OES Klubbens Udstillingsudvalg, eller et af 
bestyrelsen udpeget medlem 

 
• Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister 

																																												 
	Placeringspoint Klassekonkurrence ( Baby – Hvalp – Junior – Mellem – Åben – 
Champion – Veteran )	Bruges	til	Årets	Hund	liste,	Årets	Veteran	liste,	Årets	baby	
liste	og	Årets	hvalp	liste 
1v = 4 point     	 
2v = 3 point      
3v = 2 point     
4v = 1 point     		
 
 Placeringspoint Bedst i Køn klasse ( Junior – Mellem – Åben – Champion - Veteran) 
 Bruges KUN til Årets Hund liste 
1v =8 point      	 
2v =6 point      	 
3v =4 point       
4v =2 point       
 
Bonuspoint til brug for: Årets Hund liste, Årets Veteran liste, Årets Baby liste og 
Årets Hvalp liste 
EXC. = + 5 point ( SL for Baby + Hvalp )                  
CK  =   + 1 point                                                     	 
BIR  =  + 2 point ( inkl. Baby + Hvalp + Veteran ) 	 
BIM =  + 1 point ( inkl. Baby + Hvalp + Veteran )    
  



Årets Avlstæve: mindst 2 højst 5 afkom på Årets Hunde listen    
  
Kun 50% af årets samlede udstillinger er pointgivende og tæller med på listen over 
Årets Hunde (dvs. for 2019 de 8 bedste resultater) Ved ulige antal udstillinger 
rundes op det ene år og ned af det næste år 
 
Min. 1 point for at komme med på listen over Årets Hunde 
	 
Veteraner medtager fra veteranklassen alle point incl. bonuspoint med over til 
listen Årets Han/Tæve med undtagelse af BIR & BIM point 
  
Der arbejdes med følgende Årets Hund lister 
*Årets Hund herunder Årets Han & Tæve 
*Årets Baby 
*Årets Hvalp 
*Årets Unghund 
*Årets Veteran 
*Årets Opdrætter 
*Årets Avlstæve 
*Årets Avlshan 
  
I tilfælde af pointlighed ved slutoptælling, gælder følgende retningslinjer: 

1. Flest BIR placeringer	
2. Flest BIM placeringer	
3. Højeste enkel score på OES Klubbens Specialshow	
4. Højeste enkel score på OES Klubbens Juleudstilling	
5. Færrest antal pointgivende udstillinger	
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