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Direktiv för Nordiska Mästerskapen för Älghundar (NM)  

 

SVERIGE-NORGE-FINLAND 
 
§ 1 I mästerskapen deltar hundar av älghundsraser. 
 
§ 2 Mästerskapet arrangeras vartannat år turvis. 
 
§ 3 Arrangerande land meddelar om plats och tidpunkt för mästerskapet senast 

inom april månad samma år. 
 
§ 4 Arrangörerna står för mat och logikostnader för deltagarna och lagledaren. 
 
§ 5 Arrangörslandets tävlingsregler användes. 
 
§ 6 Varje land deltar med fem (5) hundar och bland dessa 5 hundar skall båda 

könen vara representerade. (se § 5 protokoll 4/10 2004) 
 
§ 7  Arrangemanget går över två (2) dagar där Nordiskt Mästerskap genomförs dag 1. 

Dag 2 blir en möjlighet till att ta ett championat för aktuellt land. 
 
§ 8 Lagresultatet beräknas enligt följande: 

1. de tre bästa hundarnas (oavsett kön) sammanlagda poängsumma. 
(provpoängen) 

2. ifall av lika poäng, segrar det lag vars hund har den högsta provpoängen. 
3. ifall det fortfarande är flera lag med lika poäng, skall det lag vinna högre 

placering där de tre hundarna tillsammans har den lägre sammanlagda 
åldern. 

 
§ 9 När NM går i Norge skall hundarna från Sverige och Finland ges möjlighet att bli 

Norsk Jaktchampion. Provarrangören må ansöka hos NKK om att få arrangera   
1- och 2-dagars prov den helg NM arrangeras. 

 
§ 10 När NM går i Sverige och Norge har Finsk Spets från Finland rätt att starta i 

mästerskapet, om hunden har kvalificerat sig i Finland.  
Sverige och Norge måste söka dispens för Finsk Spets i god tid hos respektive 
Kennelklubb. (se §7 protokoll 12/3 2004) 

 
§ 11  Arrangerande land ansöker hos respektive Kennelklubb, att NM arrangeras som 

ett Internationellt Jaktprov. (se § 5 protokoll 4/10 2004) 
 
§ 12 Ändringar i dessa direktiv kan göras endast via ett gemensamt beslut av 

representanter för de tre berörda länders klubbar. 


	Rev. 20082018-1209-06
	Korpilahti, FinlandLierne, Norge
	Direktiv för Nordiska Mästerskapen för Älghundar (NM)


