
REGLER FOR RINGKAMP MELLOM BEAGLE RINGENE I AUST AGDER – 
VEST AGDER OG TELEMARK. 

 
 
Ringkampen arrangeres årlig mellom Beagle-Ringene i Aust Agder, Vest Agder og Telemark, 
og avholdes i oktober/november, innlagt i ÅP eller SP. 
 
Ringkampen ambulerer mellom de tre deltagende ringer: 
2016 Aust Agder 2017 Telemark 2018 Vest Agder 
2019 Aust Agder 2020 Telemark 2021 Vest Agder, osv, osv. 
 
 
Deltagelse: 
Hver ring deltar med 3 hunder og en lagleder. 
 
Uttaking av hunder: 
Hver ring setter opp et lag på 3 hunder, og inntil 2 reserver, og oppnevner 1 lagleder. 
 
Økonomiske forpliktelser: 
Hvert deltagerlag/ring må selv sørge for reiseutgifter, påmeldingsgebyr og oppholdet for 
sine representanter. 
 
Påmelding til prøven: 
Hver deltager sørger for påmelding på mail. Dersom reserve må starte, legges disse inn 
manuelt, og ikke startende hund slettes i påmeldingslisten. 
 
Innkvartering: 
Årets arrangør sørger for innkvartering fra dagen før prøven. 
 
Måltider: 
Arrangør sørger for et måltid ved ankomst kvelden før prøven, serverer frokost/niste med 
termos, og varm mat før premieutdeling. 
 
Uttak av deltagende hunder: 
Hvert lag deltar med minst 1 upremiert hund. 
 
Dommere/kjentmenn og terrenger: 
Arrangør skaffer dommere, terrenger m/kjentmenn. 
 



Trekning av terrenger og dommere: 
Trekning av dommere og terreng skal foregå åpent kvelden før start. Deltager skal kobles 
med dommer/evt. for avtale møtetid og møtested. 
 
Dommermøtet etter prøven: 
Dommermøtet avholdes samme dag på ÅP og  SP; med NKK-repr. og prøveleder tilstede. 
Slik at premieliste og jaktprøveprotokoll skrives ut og utdeles samtidig med 
premieutdelingen. 
 
Premier: 
Arrangør av ringkampen deler ut premier som gjelder for individuell premiering hos arr-
klubben. Prøvens vinner skal også ha rosett for “Prøvens Beste Hund” 
 
Utregning av lagpoeng: 
NM-tabellen legges til grunn, sammen med Egenskap-premiepoeng . 
Dersom poenglikhet - benyttes KP-konkurransepoengene.  
Ved fortsatt likhet går yngre foran eldre. 
 
Lagpremiering: 
Rekkefølgen av deltagende lag skal markeres med rosetter til de 3 deltagerne på hvert lag. 
 
Sponsorer: 
Arrangør oppfordres til å stille med forpremier og eventuelt andre sponsorgaver. 
 
 
 
Avtalen for ringkampen er inngått 6. oktober 2017, 
av styrene i: 
Beagle Ringen Aust Agder 
Beagle Ringen Vest Agder 
Beagle Ringen Telemark 
 
 
 
 
 


