STATUTTER FOR ÅRETS LC-WHIPPET
OG ÅRETS LC-NYKOMMER.
Statuttene skal vise utregning og kriterier som stilles for å kunne komme med på
listene for «Årets LC-Whippet» eller «Årets LC-nykommer».
Kriteriene er utarbeidet med hensikt på å fremme resultater fra norske LCprøver, der deltakerne stiller på likest mulig grunnlag. Det er likevel åpnet for
en tellende nordisk prøve, slik at det også tas hensyn til ulik tilgjengelighet til
LC-prøver i landsdelene.

Beregning og tildeling av poeng for årets LC-whippet.
 Poeng gis etter World-Cup tabellen.
 Alle plasser etter 15. plass får tildelt 1 poeng.
 Minst 1 og maks 3 tellende offisielle LC-prøver.
 Minst 1 LC-prøve må være avlagt i Norge. I tillegg kan resultat fra maks 1 LC-prøve
avlagt i annet nordisk land, være tellende.
 Alle gjeldende prøver må være avlagt innenfor gjeldene år.
 Listen gjelder kun norskregistrerte hunder.

Kåring av årets LC-nykommer:





Det kåres kun en nykommer. Ingen videre rangeringer.
Utregningen vil være tilsvarende som for Årets LC-Whippet.
Kun whippet som har deltatt på sin første prøve gjeldende år er kvalifisert.
Kun norskregistrert hund.
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Årets LC-whippet
Det settes opp en kjønnsuavhengig liste, plasser fra nr 1 til nr 10. Øvrige
plasseringer kan fås ved å rette forespørsel til aktivitetskomiteen.
Ingen likeplassering blant de første 10 plasserte. -Ved samme antall WC poeng
totalt, skiller man på beste oppnådde poeng på beste prøve.
Plasserte hunder på listen over Årets LC-Whippet og Årets LC-nykommer, får
anledning til å sende inn bilde av sin hund til årets julenummer av
Whippetmagasinet. Samtidig vil listen bli publisert på facebook og Norsk
Whippetklubbs hjemmeside.
Kun innsendte resultater vil gjelde til årslistene. Innsendingsfrist er 1. november
(send bilde av prøvene som er dokumentert i lisensboken til NWK AK).
Reglene gjelder fra og med 2017. Videre kan de tas opp til revisjon av AK hvert
tredje år, eller etter pålegg fra NWKs styre.

Godkjent, dato:

…………………………………………………………………………
Per Haakon Vestby
v./ styret, Norsk Whippetklubb
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