Pointsystem
Point beregningerne gælder indeværende kalender år og fortages af
Grand Danois Klubbens bestyrelse eller et eller flere af bestyrelsen
udpeget medlem(mer).

Betingelser:
• Point opnås kun på danske udstillinger anerkendt af Dansk
Kennel Klub
• Kun hunde ejet af medlem(mer) af Grand Danois Klubben
og bosiddende i Danmark kan deltage i pointkonkurrencen
• Hvis hunden dør, beholder den sine optjente point
• Er medlemskab før 1. juli, tæller alle opnået point
• Er medlemsskab efter 1. juli, tæller kun de point opnået fra
datoen for indmeldelsen
Point tildeles i klasserne champion, junior, mellem, åben og veteran og
bedst i køn.

Præmiering

DKK

GDK

Excellent
Very Good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot Be Judged

5 point
3 point
2 point
1 point
0 point
0 point

8 point
5 point
3 point
2 point
0 point
0 point

1. Vinder af klassen m. excellent
2. Vinder af klassen m. excellent
3. Vinder af klassen m. excellent
4. Vinder af klassen m. excellent

5 point
3 point
2 point
1 point

8 point
5 point
3 point
2 point

1. Vinder af klassen m. very good
2. Vinder af klassen m. very good
3. Vinder af klassen m. very good
4. Vinder af klassen m. very good
*Ekstra point

0 point
0 point
0 point
0 point
1 point

0 point
0 point
0 point
0 point
2 point

CK

3 point

5 point

Bedst i køn nr.1
Bedst i køn nr.2
Bedst i køn nr.3
Bedst i køn nr.4

5 point
3 point
2 point
1 point

8 point
5 point
3 point
2 point

Certificat
Best i Racen (BIR)
Best i Modsatte køn (BIM)

2 point
5 point
3 point

3 point
8 point
5 point

*
Det ekstra point til VG hunden tilfalder kun, hvis den slår en anden VG
hund i klassen. Det point opnås, hvis 2 eller flere VG hunde er blevet
placeret blandt de 4 bedste i klassen.
Certificat point bortfalder, hvis hunder bliver BIR eller BIM.

Årets Grand Danois i hver farvevariant
I konkurrencen om Årets Grand Danois deltager hunde, der på højst 7
udstillinger har opnået mindst 35 point i følgende klasser: Junior,
Mellem, Åben, Champion eller Veteranklasse.
Ved pointlighed er kriterierne som følger:
1. Mindst antal udstillinger

2. Flest GDK udstillinger
3. Højest score
4. Næsthøjest score
5. Tredje højest score osv.
Årets Opdrætte, Avlshan og Avlstæve i hver farvevariant
I konkurrencen om Årets Opdrætter, Årets Avlshan og Årets Avlstæve
deltager opdrætter/hunde, der har mindst 3 afkom og max 5 og som
har opnået mindst 35 point i følgende klasser: Junior, Mellem, Åben,
Champion eller Veteranklasse. Alle hunde skal være ejet af medlemmer
af GDK og bosiddende i Danmark.
Ved pointlighed er kriterierne som følger:
1. Mindst antal udstillet afkom
2. Højst placeret afkom
Årets Veteran i hver farvevariant
I konkurrencen om Årets Veteran deltager hunde, der har opnået
mindst 35 point i Veteranklassen.
Ved point lighed er kriterierne de samme som for Årets Grand Danois
Årets Udenlandskejet Grand Danois i hver farvevariant
I konkurrencen om Årets Udenlandskejet Grand Danois deltager
hunde, som har opnået mindst 35 point på GDK udstillinger
TOP 10 LISTEN
Der vil være rosetter til de ti første i hver farvevariant.
Dette pointsystem er gældende fra 1. januar 2018.

