
 

Kompetansegruppen Lure Coursing (KG LC) 2022  

Regler for uttak til norsk lure coursing landslag 

2022 til og med 2025 

Norge kan sende opp til 6 hunder per rase og kjønn, altså opp til 12 hunder per rase. 

• Inntil 3 prøver vil kunne være gjeldende for uttak. 1 av disse MÅ være norsk, 2 kan 

være nordiske. Altså MÅ hunden ha deltatt på prøve i Norge for å kunne tas ut til 

norsk landslag.  

• For raser i gruppe 10 tas hundene ut fra FCI CACIL-klasse: 6 hannhunder og 6 tisper 

fra hver rase basert på kriteriene beskrevet under. Er det plasser ledig etter dette vil 

hunder fra CSS-klassen kunne tas ut. For 2022: En hund som tidligere gikk i nasjonal klasse, 

men som nå går i cacil klasse kan bruke resultatene sine fra nasjonal klasse til vm-uttaket 2022. 

• Prøver fra året før og fram til frist for innsendelse av resultat til KG vil være 

gjeldende. (KG vil hvert år opplyse om innsendelsesfrist) Er det fortsatt ledige plasser 

vil man kunne bruke resultater fra enda et år tidligere. Altså: er det VM 2022 du 

ønsker å delta på så er det resultat fra 2021 og fram til uttak 2022 som gjelder. Er det 

ledige plasser, etter at man har tatt ut fra CSS-klassene også, vil man kunne bruke 

resultat fra 2020.  

• Rasene fra gruppe 5 (Faraohund, Cirneco dell’ etna, Podenco, Podenco ibiceno og 

Pondeco canario) tas kun ut fra CSS-klasse. Øvrige regler for uttak er de samme som 

for gruppe 10 

• Hunder som skal delta på VM må minst ha gjennomført 2 prøver for å kunne tas ut.  

Poeng for prøvene regnes ut slik:  

Hver deltagende hund får 1 poeng per slåtte hund, regnet ut på plassering. Samtlige hunder 

som starter i løp 1 i klassen, regnes som slåtte hunder.  
I tillegg får hunder som plasserer seg fra 1.-10. plass, ekstrapoeng i fallende skala:  

1. plass 20 p 

2. plass 18 p 

3. plass 16 p 

4. plass 14 p 
5. plass 12 p 

6. plass 10 p 

7. plass 8 p 
8. plass 6 p 

9. plass 4 p 

10. plass 2 p 
Fra 11. plass og nedover får hunden ingen plasseringspoeng 

 
Om noen av hundene har samme totalpoeng så skilles det på denne måten: 

• Den hund med minst antall prøver går foran 

• Ved samme antall prøver går den hund som til sammen har slått flest hunder, på de 

tellende prøver, foran 

• Kan man fortsatt ikke skille, går den med høyst poengsum på en av prøvene foran 

Revidering av disse regler skal skje før sesongstart 2025, slik at deltagere vet hva som gjelder 

for uttaket 2026 –. 


