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Kennel Senjas Vandrefad 
Udsat i 2004, vundet til ejendom i 2008 og genudsat i 2009 af Kennel Senja 

1. Pokalen er en vandrepræmie og udsættes som pointpræmie for højeste antal points opnået 
sammenlagt med mindst to hunde på markprøve og udstilling som nedenfor specificeret. 

2. Pokalen kan kun vindes af en dansk opdrætter af engelske settere med indregistreret 
kennelmærke. 

3. Der kan højest medtages points fra 2 udstillinger for hver hund. 
4. I tilfælde af pointlighed vinder den opdrætter, der har flest point på markprøver. Er der også 

her lighed, trækkes der lod på generalforsamlingen, hvor pokalen uddeles. 
5. Pokalen bliver ejendom, når den er vundet af samme opdrætter fem gange i alt. 
6. Det påhviler enhver, der mener at kunne komme i betragtning, selv at foretage en skriftlig 

opstilling af pointberegningen og indsende denne til ESKs præmieforvalter til berigtigelse 
senest den 31. december. 

7. Opdrætter og pointgivende hundes ejere skal være medlemmer af ESK i DK. 
Pointberegninger: 

o Markprøver: 
1. præmie UK 3 point 
1. præmie ÅK 4 point 
2. præmie ÅK 1 point 
Bedste hund i UK/ÅK 3 point 
1. præmie Brugsprøve 5 point 
Bedste hund Brugsprøve 5 point 

o UKK på klubbens forårsmarkprøve: 
1. vinder  6 point 
2. vinder  5 point 
3. vinder  4 point 

o Jagthunde Derby og alle vinderklasser – forår og efterår – også udenlandske prøver: 
1. vinder  10 point 
2. vinder   9 point 
3. vinder   8 point 
4. vinder   7 point 
5. vinder   6 point 
6. vinder   5 point 
Cacit   3 point 
Hæderspris   2 point 

o Udstilling: 
Excellent UK 1 point 
Bedste hund UK 1 point 
Excellent ÅK/BK 2 point 
1. Vinder i brugsklasse 4 point 
2. Vinder i brugsklasse 3 point 
3. Vinder i brugsklasse 2 point 
4. Vinder i brugsklasse 1 point 
CK  2 point 
BIR  2 point 
BIM  1 point 

o Champions det pågældende år: 
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DKCH   5 point 
DKJCH   5 point 
DKBCH                      10 point 

Vindere: 
 
 
 
________________________________________________________________________________
  
 

 

Kogtvedsneppen 
Vundet til ejendom i 2003 og genudsat i 2004 af Asger Mogensen 

1. Fuglen er en vandrepræmie, der udsættes som pointpræmie for højeste antal point opnået 
med én hund, han eller tæve, på anerkendt markprøve og udstilling som nedenfor 
specificeret.  

2. Alle resultater skal være opnået, inden hunden er fyldt 2 år for at give point. 
3. Ved pointlighed vinder den hund, der har fået flest point på markprøver. 
4. Fuglen bliver ejendom, når den er vundet tre gange af samme ejer.  
5. Alle som mener at kunne komme i betragtning, skal selv foretage en skriftlig opstilling af 

pointberegningen og indsende denne til ESKs præmieforvalter for berigtigelse senest 31. 
december. 

Pointberegning: 
o Markprøver – ungdomsklasse og åbenklasse 

1. præmie UK/ÅK  3 point 
2. præmie UK/ÅK  2 point 
3.præmie UK/ÅK  1 point 
Pokalvinder UK/ÅK  1 point 
Bedste hund UK/UKK/ÅK på ESKs HP 4 point 
 
UKK på Hovedprøven 
 1 vinder  6 point 
 2 vinder 5 point 
 3 vinder 4 point 
 4 vinder 3 point 
 5 vinder  2 point 
 6 vinder 1 point 

o Dansk Jagthunde Derby 
1 vinder 6 point 
2 vinder 5 point 
3 vinder 4 point 
4 vinder 3 point 
5 vinder 2 point 



 

 3 

6 vinder 1 point 
o Udstillinger  

Ungdoms- mellem- åben- og brugsklasse 
Excellent UK/MK/ÅK/BK 3 point 
Very Good UK/MK/ÅK/BK 2 point 
Good UK/MK/ÅK/BK 1 point 
CK   1 point 

Brugsklasse  
 1 vinder    4 point 

2 vinder    3 point 
3 vinder   2 point 
4 vinder   1 point 

   
Certifikat    2 point  
Cacib   2 point 
BIR   2 point 
BIM   1 point 

Vindere: 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Kennel Østkystens Avlspokal for hanhunde 
Udsat i 1999 af IngerLise og Poul Rasmussen 

1. Pokalen er en vandrepræmie, der vindes af ejeren til den engelsk setter hanhund, hvis 
afkom, det pågældende år, får flest point iht. nedennævnte specifikation. 

2. Pokalen kan kun vindes af et dansk medlem af ESK og pointgivende hundes ejere skal 
ligeledes være medlem af ESK. 

3. I tilfælde af pointlighed vinder den hund, hvis afkom har opnået flest point på markprøver. 
4. Pokalen bliver ejendom, når den, af samme ejer, er vundet fire gange med mindst to 

forskellige avlshanner. 
5. Det påhviler enhver, der mener at komme i betragtning, selv at foretage en skriftlig 

opstilling af pointberegningen og indsende denne til ESKs præmieforvalter senest den 31. 
december. 

6. Det påhviler ESKs bestyrelse at sammentælle point for HD fotograferet afkom. 
Anerkendte markprøver. 

o  
o Danmarksmesterskabet, diverse vinderklasser og Dansk Jagthunde Derby. 

1. vinder 10 point 
2. vinder   9 point 
3. vinder   8 point 
4. vinder   7 point 
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5. vinder   6 point 
6. vinder   5 point 
Placering   2 point 
Cacit   5 point 

o Kvalitetsklasser. 
1. præmie i UK    2 point 
Bedste engelske setter   2 point 
2. præmie i UK   1 point 
ESKs UKK vinder   5 point 
1. præmie i ÅK   4 point 
Bedste engelske setter   4 point 
2. præmie i ÅK   2 point 
1. præmie på brugsprøve   8 point 
Bedste engelske setter BP   5 point 
2. præmie på brugsprøve   4 point 
1. vinder på brugsprøve  12 point 

Alle klasser: HD fri afkom ( pr stk )    1 point 
Udstilling  

o Unghundeklasse 
Excellent  2 point 
1. vinder 2 point 

o Brugshundeklasse 
Excellent 2 point 
Very good 1 point 
1. vinder 5 point  
2. vinder 4 point 
3. vinder 3 point 
4. vinder 2 point 
 
I begge klasser: 
CK 1 point 
Certifikat 1 point 
BIR 2 point  
BIM 1 point 
Cacib 1 point 

Vindere:  
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 



 

 5 

 
Årets Unghund Pokal 
Skænket af NOF i 2008 

1. Pokalen er en vandrepræmie og udsættes som pointpokal. 
2. Den uddeles til den hund, der i det år den fylder 1 eller 2 år opnår flest point.  
3. Pointene skal være opnået inden det fyldte 2. år med undtagelse af point opnået på Dansk 

Jagthunde Derby. 
4. I tilfælde af pointlighed, vinder den hund, der har opnået flest point på markprøver. 
5. Pokalen bliver ejendom, når der er vundet fire gange af samme ejer. 
6. Der kan max tages to udstillingsresultater med i beregningen. 
7. Det påhviler enhver, der mener at komme i betragtning, selv at foretage en skriftlig 

opstilling af pointberegningen og indsende denne til ESKs præmieforvalter senest den 31. 
december. 

Pointberegningen foregår som følger: 
o Markprøver. 

1. præmie UK  3 point 
Bedste UK på ESK HP  5 point 
Bedst i modsat køn i UK på ESK HP 3 point 
1. præmie i ÅK  4 point 
Pokalvinder i ÅK  3 point 
1. præmie på brugsprøve  5 point 
UKK på ESKs HP: 
1. vinder   10 point 
2. vinder     9 point 
3. vinder      8 point 
4. vinder      7 point 
5. vinder      6 point 
6. vinder      5 point 
Placering i vinderklasse  
1. vinder   10 point 
2. vinder      9 point 
3. vinder      8 point 
4. vinder      7 point 
5. vinder      6 point 
6. vinder      5 point 
Cacit      5 point 
Hæderspris      3 point 

o Dansk jagthunde Derby. 
1. vinder 15 point 
2. vinder 12 point 
3. vinder 10 point 
4. vinder   8 point 
5. vinder   7 point 
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6. vinder   6 point 
 

o Udstilling. 
Excellent UK 2 point 
Bedste UK  2 point 
Excellent Brugsklasse 4 point 
1. vinder Brugsklasse 4 point 
2. vinder Brugsklasse 3 point 
3. vinder Brugsklasse 2 point 
4. vinder Brugsklasse 1 point 
Cacib  3 point 
Reserve Cacib 1 point 
BIR  3 point 
BIM  2 point 

Vindere: 
    
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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Årets Engelsk Setter Pokal 
Skænket af Vinding et COA/S i 2008 

1. Pokalen er en vandrepræmie og udsættes som en pointpokal til den hund, der opnår flest 
point efter nedenstående beregning. 

2. I tilfælde af pointlighed vinder den hund, der har opnået flest point på markprøver. 
3. Pokalen bliver ejendom, når den, af samme ejer, er vundet fire gange med mindst to 

forskellige hunde. 
4. Der kan max tages to udstillingsresultater med i beregningen. 
5. Det påhviler enhver, der mener at komme i betragtning, selv at foretage en skriftlig 

opstilling af pointberegningen og indsende denne til ESKs præmieforvalter senest den 31. 
december. 

Pointberegning som følger 
o Markprøver  

1. præmie i UK  1 point 
Pokal   3 point 
Bedste hund i UK på ESK HP 2 point 
1 præmie ÅK   4 point 
Pokal   3 point 
1. præmie brugsprøve  8 point 
Pokal   5 point 
 
UKK på ESK HP 
1. vinder   6 point 
2. vinder   5 point 
3. vinder   4 point 
4. vinder   3 point 
5. vinder   2 point 
6. vinder   1 point 
 
Placering på VK og Dansk Jagthunde Derby 
1. vinder 10 point 
2. vinder   9 point 
3. vinder   8 point 
4. vinder   7 point 
5. vinder   6 point 
6. vinder   5 point 
Hæderspris   3 point 
Cacit   5 point 
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Placering på DM 
1. vinder 15 point 
2. vinder 12 point 
3. vinder 10 point 
4. vinder   9 point 
5. vinder   8 point 
6. vinder   6 point 
Hæderspris   3 point 

o Udstilling 
Excellent i UK 2 point 
Bedste hunde i UK 2 point 
Excellent i brugsklasse 4 point 
1. vinder Brugsklasse 4 point 
2. vinder Brugsklasse 3 point 
3. vinder Brugsklasse 2 point 
4. vinder Brugsklasse 1 point 
Cacib  3 point 
Reserve Cacib 1 point 
BIR  3 point 
BIM  2 point 
 

o Championater opnået i det pågældende år 
DKCH   5 
DKJCH   5 
DKBCH  10 
INTBCH  10 

 
Vindere: 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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Kennel Østkystens & Børge Madsens Avlspokal for tæver 
Udsat i 2017 af IngerLise og Poul Rasmussen. 
 
1. Pokalen er en vandrepræmie, der vindes af ejeren til den engelsk setter tæve, hvis 
afkom, det pågældende år, får flest point iht. nedennævnte specifikation. 
2. Pokalen kan kun vindes af et dansk medlem af ESK  
3. I tilfælde af pointlighed vinder den hund, hvis afkom har opnået flest point på markprøver. 
4. Pokalen bliver ejendom, når den, af samme ejer, er vundet fire gange med mindst to 
forskellige tæver. 
5. Det påhviler enhver, der mener at komme i betragtning, selv at foretage en skriftlig 
opstilling af pointberegningen og indsende denne til ESKs præmieforvalter senest den 31. 
december. 
Point opnået i et andet land sidestilles med point opnået i Danmark 
 
 
Danmarksmesterskabet, diverse vinderklasser og Dansk Jagthunde Derby. 
1. vinder 10 point 
2. vinder 9 point 
3. vinder 8 point 
4. vinder 7 point 
5. vinder 6 point 
6. vinder 5 point 
Cacit 10 point 
HP. 5 point 
 
Kvalitetsklasser. 
1. præmie i UK 2 point 
Bedste engelske setter 2 point 
2. præmie i UK 1 point 
 
ESKs UKK 
1 vinder 5 point 
2 vinder 4 point 
3 vinder 3 point 
4 vinder 2 point 
5 vinder 1 point 
 
1. præmie i ÅK 4 point 
Bedste engelske setter 4 point 
2. præmie i ÅK 2 point 
1. præmie på brugsprøve 8 point 
Bedste engelske setter BP 5 point 
2. præmie på brugsprøve 4 point 
1. vinder på brugsprøve 12 point 
 
DKJCH   5 point 
DKBCH 10 point 
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Udstilling Unghundeklasse 
Excellent 2 point 
1. vinder 2 point 
 
Brugshundeklasse 
Excellent 2 point 
Very good 1 point 
1. vinder 5 point 
2. vinder 4 point 
3. vinder 3 point 
4. vinder 2 point 
 
I begge klasser: 
CK 1 point 
Certifikat 1 point 
BIR 2 point 
BIM 1 point 
Cacib 1 point 
 
DKCH    10 point 
 


