Pointsystem
Dette pointsystem er gældende fra 1. januar 2018. Point opnås på danske
udstillinger anerkendt af Dansk Kennel Klub.
Kun hunde hvor ejeren/ejerne er danske medlemmer af Grand Danois
Klubben kan deltage i point konkurrencen
Point opnået i året hvor hunden afgår ved døden tæller med
Er Medlemskab opnået før 1/7 tæller alle årets opnået point efter 1/7 tælle
kun point opnået efter medlemskabet er opnået
Pointberegningen fortages af Grand Danois Klubben bestyrelse, eller et af
bestyrelsen udpeget medlem.
Point tildeles i klasserne champion, junior, mellem, åben og veteran og
bedst i køn søm følger.
DKK

GDK

Excellent
Very Good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot Be Judged
CK

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

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

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

5 point
3 point
2 point
1 point

8 point
5 point
3 point
2 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

CERT
BIR
BIM

2 point
5 point
3 point

3 point
8 point
5 point

CERT point bortfalder hvis hunder bliver BIR eller BIM
Årets Grand Danois i hver farve variant
I konkurrencen om årets Grand Danois deltager hunde der på højst 7
udstillinger tilmeldt i junior, mellem, åben, champion eller veteranklasse
har opnået mindst 35 point
Ved point lighed 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 farve variant
I konkurrencen om årets opdrætter, avlshan og avlstæve deltager
opdrætter/hunde der har mindst 3 afkom og max 5 der har opnået mindst
35 point
alle hunde skal være ejet af danske medlemmer af GDK
Ved point lighed er kriterierne som følger
1. mindst antal udstillet afkom
2. højst placeret afkom
Årets Veteran i hver farve variant
I konkurrencen om årets veteran deltager hunde som har opnået mindst 35
point i veteranklassen
Ved point lighed er kriterierne de samme som for årets Grand Danois
Årets Udenlandske ejet hund i hver farve variant

I konkurrencen om årets udenlandske hund deltager hunde som har opnået
mindst 35 point på GDK udstillinger

Top 10 årsrosetter i hver farve variant
Der vil være rosetter til de ti første i hver farve variant

