
STATUTER – Vandringspriser Vadstena Brukshundklubb

SBK Vadstenas vandringspris i agility och lydnad

För att söka vandringspriset fodras att varje tävling är officiell samt att meriterna är

erhållna det kalenderår som priset söks ( kalenderår from. 1/1 tom. 31/12 ) .

Föraren som söker priset skall tävla för Vadstena Brukshundklubb .

Ovanstående vandringspris skall vandra från år till år (evighets pris), föraren

måste alltid vara den samma men föraren behöver ej tävla med samma hund varje år .

Ett följepris skall alltid följa vandringspriset .

På vandringspriset skall det ingraveras SBK Vadstenas vandringspris för förare av

bästa lydnads/agilityhund, årtal, föraren och namnet på dennes hund , även på följepriset

skall det ingraveras förarens och hundens namn.

Kostnaden för graveringen bekostas av SBK Vadstena .

Aspirant på priset skall själv senast 5/1 sända in sin / hunds meriter till av årsmötet vald

prisansvarig för kontroll.

Regler

De två bästa lydnadsresultaten i officiella lydnadstävlingar under det gångna året oavsett

klass (kl 1 – Elitklass) plus att man tar de två bästa officiella agilityresultaten i hoppklass

eller agility klass. Priset är öppet för alla medlemmar i Vadstena BK och gäller även

oregistrerade, kryptochida och blandrashundar.

Poängen räknas ut på följande sätt:

Lydnad kl 1 kl 2 kl 3 Elitklass Placering

1:a pris 10 p. 12 p. 15 p. 18 p. Plac. 1 15 p.*

2:a pris 5 p. 6 p. 8 p. 9 p. plac. 2 12 p.*

plac. 3 10 p.*

* = För att få dessa poäng måste man fått ett 1:a pris. plac. 4 7 p.

Vid ett 2:a pris får man bara räkna med plac. 4 – 10. plac. 5 5 p.

plac. 6 – 10 2 p.

Agility och Hopp klass

Klass 1 Klass 2 Klass 3

0 Fel 12 p. 15 p. 18 p.

0,01 – 10 Fel 6 p. 7 p. 9 p.

Placering

Placering 1-3 0 fel

plac. 1 15 p. plac. 2 12 p. plac.3 10 p.

plac.4 7 p. plac. 5 5 p. plac. 6-10 2 p.



Styrelsen i SBK Vadstena har befogenhet att ändra dessa bestämmelser inför årsmötet

Ovanstående regler är godkända av Vadstena Brukshundsklubb

Vadstena den 5/2 – 2005

_______________________________ ____________________________

SBK Vadstenas vandringspris för förare av Bästa Agilityhund

Bästa Agilityhund enl. regler för officiella Tävlingar för Agility.

För att söka vandringspriset fodras att varje tävling är officiell samt att meriterna är

erhållna det kalenderår som priset söks ( kalenderår from. 1/1 tom. 31/12 ) .

Föraren som söker priset skall tävla för Vadstena Brukshundsklubb .

Ovanstående vandringspris skall vandra från år till år (evighets pris), föraren

måste alltid vara den samma men föraren behöver ej tävla med samma hund varje år .

Ett följepris skall alltid följa vandringspriset .

På vandringspriset skall det ingraveras SBK Vadstenas vandringspris för förare av

bästa utställningshund, årtal, föraren och namnet på dennes hund , även på följepriset

skall det ingraveras förarens och hundens namn .

Kostnaden för graveringen bekostas av SBK Vadstena .

Aspirant på priset skall själv senast 5/1 sända in sin / hunds meriter till av årsmötet vald

prisansvarig för kontroll. Priset är öppet för alla medlemmar i Vadstena BK och gäller även

oregistrerade, kryptochida och blandrashundar.

Poängberäkning : 1:a placering = 100 p. 2:a placering = 80 p.

3:e placering = 60 p. 4:e placering = 50 p.

5:e placering = 40 p. 6:e placering = 30 p.

7:e placering = 20 p. 8:e placering = 15 p.

9:e placering = 10 p. 10:e placering = 5 p.

Tilläggspoäng ges till dom tio först placerade hundarna med 0,5 poäng per

deltagande hund .

Endast felfria lopp räknas

Endast tre valfria tävlingar får räknas. Dessa tre tävlingar utgör tävlingsmeriten.

Styrelsen i SBK Vadstena har befogenhet att ändra dessa bestämmelser inför årsmötet

Ovanstående regler är godkända av Vadstena Brukshundsklubb

Vadstena den 5/2 – 2005

_______________________________ ____________________________

SBK Vadstenas vandringspris för förare av Bästa Brukshund .

Bästa Bruksprovshund enl. SBK:s regler för officiella bruksprov .

För att söka vandringspriset fodras att varje tävling är officiell samt att meriterna är

erhållna det kalenderår som priset söks ( kalenderår from. 1/1 tom. 31/12 ) .

Föraren som söker priset skall tävla för Vadstena Brukshundsklubb .



Ovanstående vandringspris skall vandra från år till år (evighets pris), föraren

måste alltid vara den samma men föraren behöver ej tävla med samma hund varje år .

Ett följepris skall alltid följa vandringspriset .

På vandringspriset skall det ingraveras SBK Vadstenas vandringspris för förare av

bästa bruksprovshund, årtal, föraren och namnet på dennes hund , även på följepriset

skall det ingraveras förarens och hundens namn .

Kostnaden för graveringen bekostas av SBK Vadstena .

Aspirant på priset skall själv senast 5/1 sända in sin / hunds meriter till av årsmötet vald

prisansvarig för kontroll.

Regler för förare av Bästa Bruksprovshund

I Elitklass ger certfikatpoäng : 30 poäng Uppflyttning i respektive klass : 30 poäng

Godkänd i respektive klass : 20 poäng

Endast fyra valfria tävlingar får räknas. Dessa fyra tävlingar tillsammans utgör

tävlingsmeriten . Om två förare har samma poängsumma , räknas hur många procent av den

maximala poängsumman ( i respektive klass ) föraren erhållit .

Ex. förare har i en tävling erhållit 293,5 poäng i en Appellklass tävling .

293,5 x 100 = 91,71 erhållen procentsats .

320

Tillägg till : regler för förare av Bästa Bruksprovshund .

Om två eller flera förare har samma antal poäng men olika antal tävlingar ,

vinner den som har flest antal certifikatpoäng respektive uppflyttningspoäng .

Styrelsen i SBK Vadstena har befogenhet att ändra dessa bestämmelser inför årsmötet

Ovanstående regler är godkända av Vadstena Brukshundsklubb

Vadstena den 5/2 – 2005

_______________________________ ____________________________

SBK Vadstenas vandringspris för förare av Bästa Lydnadshund .

Bästa Lydnadshund enl. SBK:s regler för officiella lydnadsklasser I – Elit .

För att söka vandringspriset fodras att varje tävling är officiell samt att meriterna är

erhållna det kalenderår som priset söks ( kalenderår from. 1/1 tom. 31/12 ) .

Föraren som söker priset skall tävla för Vadstena Brukshundsklubb .

Ovanstående vandringspris skall vandra från år till år (evighets pris), föraren

måste alltid vara den samma men föraren behöver ej tävla med samma hund varje år .

Ett följepris skall alltid följa vandringspriset .

På vandringspriset skall det ingraveras SBK Vadstenas vandringspris för förare av

bästa lydnadsprovshund, årtal, föraren och namnet på dennes hund , även på följepriset

skall det ingraveras förarens och hundens namn .

Kostnaden för graveringen bekostas av SBK Vadstena .



Aspirant på priset skall själv senast 5/1 sända in sin / hunds meriter till av årsmötet vald

prisansvarig för kontroll.

Regler för förare av Bästa Lydnadsprovshund

1:a pris i respektive klass ger : 30 poäng 2:a pris i respektive klass ger : 20 poäng

3:e pris i respektive klass ger : 10 poäng

Endast fyra valfria tävlingar får räknas .Dessa fyra tävlingar tillsammans utgör

tävlingsmeriten. Om två förare har samma poängsumma , räknas hur många procent av den

maximala poängsumman ( i respektive klass ) föraren erhållit .

Dessa summor sammanräknas och är utslagsgivande .

Ex. förare har i en tävling erhållit 180 poäng i klass I : 180 x 100 = 90 erh. Procentsats

200

Ex. förare har i en tävling erhållit 260 poäng i klass 11I : 260 x 100 = 81,25 erh.

Procentsats

320

Tillägg till : regler för förare av Bästa Lydnadsprovshund .

Om två eller flera förare har samma antal poäng men olika antal tävlingar ,

vinner den som har flest antal 1:a pris eller i andra hand 2:a pris .

Styrelsen i SBK Vadstena har befogenhet att ändra dessa bestämmelser inför årsmötet

Ovanstående regler är godkända av Vadstena Brukshundsklubb

Vadstena den 5/2 – 2005

_______________________________ ____________________________

SBK Vadstenas vandringspris för förare av Bästa Spårhund.

Bästa spårhund enl. SBK:s regler för officiella bruksklasser Lägre, Högre och Elit.

För att söka vandringspriset fodras att varje tävling är officiell samt att meriterna är

erhållna det kalenderår som priset söks ( kalenderår from. 1/1 tom. 31/12 ) .

Föraren som söker priset skall tävla för Vadstena Brukshundsklubb .

Ovanstående vandringspris skall vandra från år till år (evighets pris), föraren

måste alltid vara den samma men föraren behöver ej tävla med samma hund varje år .

Ett följepris skall alltid följa vandringspriset .

På vandringspriset skall det ingraveras för förare av Bästa Spårhund, årtal, föraren och

namnet på dennes hund , även på följepriset skall det ingraveras förarens och hundens namn.

Kostnaden för graveringen bekostas av SBK Vadstena .

Aspirant på priset skall själv senast 5/1 sända in sin / hunds meriter till av årsmötet vald

prisansvarig för kontroll.

Regler för Bästa Spårhund

Genomsnittspoängen på tre officiella tävlingar med godkänt resultat under året får räknas.

Styrelsen i SBK Vadstena har befogenhet att ändra dessa bestämmelser inför årsmötet



Ovanstående regler är godkända av Vadstena Brukshundsklubb

Vadstena den 5/2 – 2005

_______________________________ ____________________________

Motala Hundbevaknings Vandringspris för Bästa Sökhund

Bästa sökhund enl. SBK:s regler för officiella bruksklasser Lägre, Högre och Elit.

För att söka vandringspriset fodras att varje tävling är officiell samt att meriterna är

erhållna det kalenderår som priset söks ( kalenderår from. 1/1 tom. 31/12 ) .

Föraren som söker priset skall tävla för Vadstena Brukshundsklubb .

Ovanstående vandringspris skall vandra från år till år (evighets pris), föraren

måste alltid vara den samma men föraren behöver ej tävla med samma hund varje år .

Ett följepris skall alltid följa vandringspriset .

På vandringspriset skall det ingraveras Motala Hundbevaknings vandringspris för förare av

Bästa Sökhund, årtal, föraren och namnet på dennes hund , även på följepriset skall det

ingraveras förarens och hundens namn .

Kostnaden för graveringen bekostas av SBK Vadstena .

Aspirant på priset skall själv senast 5/1 sända in sin / hunds meriter till av årsmötet vald

prisansvarig för kontroll.

Regler för Bästa Sökhund

Genomsnittspoängen på tre officiella tävlingar med godkänt resultat under året får räknas,

i klasserna Lägre, Högre och Elit.

Styrelsen i SBK Vadstena har befogenhet att ändra dessa bestämmelser inför årsmötet

Ovanstående regler är godkända av Vadstena Brukshundsklubb

Vadstena den 5/2 – 2005

_______________________________ ____________________________

SBK Vadstenas vandringspris för förare av Bästa Utställningshund.

Bästa Utställningshund enl. SKK:s bestämmelser för officiella utställningar .

För att söka vandringspriset fodras att varje tävling är officiell samt att meriterna är

erhållna det kalenderår som priset söks ( kalenderår from. 1/1 tom. 31/12 ) .

Föraren som söker priset skall tävla för Vadstena Brukshundsklubb .

Ovanstående vandringspris skall vandra från år till år (evighets pris), föraren

måste alltid vara den samma men föraren behöver ej tävla med samma hund varje år .

Ett följepris skall alltid följa vandringspriset .

På vandringspriset skall det ingraveras SBK Vadstenas vandringspris för förare av

bästa utställningshund, årtal, föraren och namnet på dennes hund , även på följepriset

skall det ingraveras förarens och hundens namn .

Kostnaden för graveringen bekostas av SBK Vadstena .

Aspirant på priset skall själv senast 5/1 sända in sin / hunds meriter till styrelsens



prisansvarige för kontroll.

Poängberäkning :

BIR = 30 p. BIM = 25 p. CACIB = 20 p. CERT = 15 p. CK = 5 p.

Bästa Hanhundsklass 1:a plac 25 p , 2:a plac 20 p , 3:e plac 15 p

( BHKL ) 4:e plac 10 p , Reserv 5 p

Bästa Tikhundsklass 1:a plac 25 p , 2:a plac 20 p , 3:e plac 15 p

( BTKL ) 4:e plac 10 p , Reserv 5 p

Endast fem valfria tävlingar får räknas.

Dessa fem tävlingar utgör tävlingsmeriterna.

Styrelsen i SBK Vadstena har befogenhet att ändra dessa bestämmelser inför årsmötet

Ovanstående regler är godkända av Vadstena Brukshundsklubb

Vadstena den 5/2 – 2005


