
Kåring av årets mestvinnende hundesportportis 
Raseklubben for portugisisk vannhund (RPVH) setter hvert år opp en oversikt over kategoriene: 

● Årets rallylydighetsportis 
● Årets lydighetsportis 
● Årets agilityportis 
● Årets smellerportis 
● (Årets vannarbeidsportis) 
● Årets allsidighetsportis 

Andre hundesporter kan legges til dersom noen konkurrerer i en offisiell hundesport under Norsk 
Kennel Klub (NKK) som ikke fremkommer på listen. Hundene rangeres i hver av disiplinene etter 
følgende regler: 

1. Rett til å delta i konkurransene har alle norskeide portugisisk vannhunder. 
2. Hundens eier må være medlem av RVPH og hunden skal være registrert i NKK (ikke 

NOX-registrert). 
3. Poeng kan regnes fra inntil 3 prøver i den enkelte konkurransedisiplin. 
4. Poeng regnes fra alle norske, terminfestede prøver godkjent av NKK, pluss 

vannarbeidskonkurranser i regi av RPVH. 
5. Resultatlistene hentes fra NKKs database når de er klare og RVPHs vannkomite. RVPH er ikke 

ansvarlig for feil i NKKs database. 
6. Poengberegningen skjer for hver enkelt disiplin etter de vedlagte poengtabeller for de respektive 

konkurransedisipliner. 
7. Det gis 1 poeng for at en hund har startet, selv om den ikke fullfører løpet. 
8. For hundesporter som står under samme regelverk vil resultatene telles samlet (for eksempel 

agility: 2 AG + 1 Hopp= 3 resultater). 
9. Lagresultater inkluderes ikke. 
10. Dersom to eller flere hunder står på første plass med lik poengsum og med 3 tellende resultater, 

vil hundene bli rangert etter tilleggskriterier (se under). Dersom det etter dette fortsatt er to eller 
flere i ledelse med lik poengsum, kåres begge/alle som delt vinner i disiplinen. 

11. Listen over alle resultater legges ut på klubbens hjemmeside og Facebook side. Det settes en frist 
på 2 uker for å komme med protester eller korrigeringer til denne listen. Resultater vil også 
presenteres i Portisposten. Vinner av hver disiplin inviteres til å sende presentasjon av seg selv og 
hunden til Portisposten. 

Gjelder årets agilityportis: 
Dersom to eller flere hunder står igjen med samme poengsum og som nummer en, vil den hunden 
som har minst feil sammenlagt på de tre tellende kritikkene, vinne. Står to eller flere hunder 
fremdeles likt, teller neste premiering/prøve til man har kåret en vinner. 

Gjelder årets lydighets-, rallylydighets- og smellerportis: 
Dersom to eller flere hunder står igjen med samme poengsum og som nummer en, vil den hunden 
som har flest poeng sammenlagt på sine tre tellende kritikker, vinne. Står to eller flere hunder 
fremdeles likt, teller neste premiering/prøve til man har kåret en vinner. 

Gjelder årets allsidighetsportis 
Hundene rangeres etter følgende regler: 
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1. For å delta må en ha poeng fra minimum 2 ulike prøvegrener. Prøvegrenene er rallylydighet, 
agility, lydighet, smeller og vannarbeid. Andre disipliner kan legges til når det finnes hunder som 
konkurrerer i disse grenene. I tillegg regnes poeng fra utstilling. 

2. Poengberegningen skjer på samme måte som for hver individuelle konkurransedisiplin. 
3. Kun de 3 høyeste poengsummene i hver gren, dvs. kun tre resultat fra hver gren, teller i 

konkurransen. 
4. Utstillingsresultatet må være oppnådd gjeldende år. Bare ett resultat medregnes. 
5. Dersom to eller flere hunder står på første plass med like poeng, vil den hunden som har flest 

tellende grener vinne, da denne viser større allsidighet (inkluderer også utstilling). 

 

Poengberegning 
Rallylydighet Poeng  
 1. premie 2. premie 3. premie  
Kl1 5 4 3  
Kl2 6 5 4  
Kl3 7 6 5  
Elite 8 7 6  
Smeller     
 1. premie 2. premie 3. premie  
Kl1 5 4 3  
Kl2 6 5 4  
Kl3 7 6 5  
Elite 8 7 6  
Lydighet     
 1. pr (160-200) 2. pr (140-159,5) 3. pr (100-139,5)  
Kl1 5 4 3  
Kl2 6 5 4  
 1. pr (256-320) 2. pr (224-255,5) 3 pr (192-223,5)  
Kl3 7 6 5  
Elite/FCI 8 7 6  
Agility/hopp     
 Excellent (0-5,99) Very Good 

(6-15,99) 
Good (16-25,99)  

Kl1 7 6 5  
Kl2 8 7 6  
Kl3 10 9 8  
Vannarbeid     
 Excellent (45+) Very good (35-44) Good (25-34) Sufficient (15-24) 
NIVÅ1 5 4 3 2 
NIVÅ2 6 5 4 3 
NIVÅ3 8 7 6 5 
Utstilling     
 CK = 5 Excellent = 4 Very good = 3  
 Good = 2 Sufficient = 1   
Alle grener 1 poeng for start    
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