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KRITERIER UTTAK NM LAG 

Styret i har i Sak 83/20 konkludert med at kriterier for NM lag har behov for justeringer og 

leder har henvist saken til avlsrådet. 

Avlsrådet har behandlet saken i sak 09/20 og 13/20 og fattet følgende vedtak: 

Avlsrådet foreslår til styret at kriterier for uttak til NM lag høyfjell vinter og lavland holdes 

uforandret.  Når det gjelder NM lag høst foreslås det at kritterie om VK premie erstattes med 

kritterie om VK premie, alternativt premie i Norsk Derby, alternativt 1 UK eller 1 AK på 

Kongsvoll. 

Saksbehandling 

Resultater 

Dagens uttaksmodell ble innført i 2013 og avlsrådet har gjennomgått alle resultater fra 

lagkonkurranser i perioden 2013 -2020 ( dagens modell ble innført i 2013) 

 

NB!  Legg merke til at vi har høyest gjennomsnittlig jaktlyst på høst, hvor vi har dårligst resultater og lavest 

jaktlyst på lavland, hvor vi har best resultater ,(apropos diskusjon i styret)  

Avlsrådet vurderer resultater fra lavland som god ( 4 x 1plass i perioden), resultater for NM 

Vinter som tilfredsstillende ( 3 x 2 plass i perioden) og resultater fra Høst som «ikke 

tilfredsstillende».   Vi konstaterer også at de hunder som har representert NPK har hatt en 

jaktlyst og viltfinnerevne betydelig over gjennomsnitt for vår rase og over krav til godkjent 

avlshund i NPK. 

Andre klubbers modeller 

Andre raseklubbers modeller er vurdert og det konstateres at NGS, NBK, NESK og NISK har 

omentrent tilsvarende modell som NPK.  Vorsteh en litt annen variant, som legger litt mer 

vekt på årets resultater. 

 

Plass. Jaktlyst Viltfinnere.

Høst 5,3 4,93 114,32 1 x 1 plass.  GS x 2, KV x 2, IS x 1, ES x 1, B x 1

Vinter 3,6 4,86 116,07 B x 3, GS x 2, IS x 1, KV x 1 ( 3 x 2 plass)

Lavland 2,6 4,80 112,28 4 x 1 plass, IS x 2,KV x 1, ES x 1



Alternative modeller 

Vi har diskutert andre beregningsmodeller og foretatt en simulering basert på en modell 

som tar utgangspunkt i pointecupen, hvor eksempelvis for NM Vinter siste års 

vinterresultater x 3 ( som i dag), siste års høst x1 (som i dag) og siste års vinter x 1 ( mot x 2 

som i dag).  Hensikten var å sikre at hunder som er i form inneværende sesong blir prioritert 

framfor hunder som kanskje var i form forrige vinter.   

Vi har også simulert en uttaksmodell for NM høyfjell høst hvor krav til VK premie Kongsvoll 

ble fjernet.  

Endring i modell gir ingen klare svar.  Faktisk ville det vært minimale forskjeller i uttak om de 

alternative modellene hadde vært brukt de siste 5 år. ( se vedlegg).   

Krav om VK premie for NM Høst 

Simuleringen viser at det ville gitt noen andre uttaksresultater i perioden 2015 – 2020.  

Eksempelvis ville Eidemlias Dallas ikke vært på laget i 2015 da pointerlaget vant og Dallas var 

den store poengplukkeren. 

Selv om NPK er den eneste raseklubb som har dette kritterie mener avlsrådet at det er viktig 

og riktig at en hund som tas ut til å representere NPK har dokumentert at han behersker de 

spesielle forhold som den kan møte på Kongsvold.  Imidlertid ser Avlsrådet at dette kan 

ekskludere gode hunder som har tilhørighet langt fra Dovre.  Derfor foreslås det at kriteriet 

opprettholdes men at også premie i Norsk Derby, 1 UK eller 1 AK fra Hjerkinn/Kongsvoll  skal 

være kvalifiserende for uttak til NM lag høst.   

 

 


