
Uppdaterat 20191201 
 

 

STATUTER FÖR SSBK, VANDRINGSPRISER Årets hund i olika grenar 

S i d a  1 | 2 

 

 

Anmälan till vandringspriser 

Dina resultat ska vara inlämnade senast 31 december samma år.   

Resultatanmälan mailas på mailadress: aretshund.ssbk@gmail.com 

För sent inkomna resultat räknas ej. Samtliga meriter gäller för officiellt prov eller tävling under 

verksamhetsåret. Endast meriter för hel/delbetalande medlem som tävlar för SSBK räknas.  

Vandringspriset förvaras i klubbstugan. Vinnaren får en inteckning i vandringspriset samt en mindre 

inteckningspokal. Denna inteckningspokal tillfaller vinnaren. Minimumkrav på uppnått bruksresultat 

är minst godkänd i respektive klass. Priserna delas ut på kommande års årsmöte. 

Årets Brukshund 

Maximalt räknas tre bruksprov i samtliga grenar. För att resultat ska vara giltiga i denna tävling ska de 

vara tagna på officiell tävling under verksamhetsåret. Endast resultat där man tävlat för Stockholm 

Södra BK räknas. När kvoten är fylld byts tidigare resultat ut mot senare av högre poäng. Poäng 

beräknas med snittpoäng av totala summan. Priset tillfaller det ekipage som erövrat priset tre 

gånger. Endast resultat från Elitklass räknas. 

Årets Spårhund/ Årets Sökhund/ Årets Rapporthund/ Årets Skyddshund 

Maximalt räknas tre bruksprov med minst GK resultat i klassen. För att resultat ska vara giltiga i 

denna tävling ska de vara tagna på officiell tävling under verksamhetsåret. Endast resultat där man 

tävlat för Stockholm Södra BK räknas. När kvoten är fylld byts tidigare resultat ut mot senare av 

högre poäng. Poäng beräknas med snittpoäng av totala summan. Priset tillfaller det ekipage som 

erövrat priset tre gånger. 

Årets Lydnadshund 

Maximalt räknas tre lydnadsprov med minst GK resultat/1:a pris. Högst två resultat får räknas ur 

samma klass. Det tredje resultatet måste vara från en lägre eller en högre klass av lydnadsklasserna.  

Det gäller ej lydnadsklass III, där tre resultat får räknas. När kvoten är fylld byts tidigare resultat ut 

mot senare av högre poäng. För att resultat ska vara giltiga i denna tävling ska de vara tagna på 

officiell tävling under verksamhetsåret. Endast resultat där man tävlat för Stockholm Södra BK 

räknas.  Poäng beräknas med snittpoäng av totala summan. Priset tillfaller det ekipage som erövrat 

priset tre gånger.  

Årets IGP-hund/ Årets BSL-hund/ Årets FH-hund/ Årets Mondioring-hund 

För att resultat ska vara giltiga i denna tävling ska de vara tagna på officiell tävling under 

verksamhetsåret. Endast resultat där man tävlat för Stockholm Södra BK räknas. Maximalt räknas tre 

(3) resultat från officiella tävlingar ihop med Minst betyg B. När kvoten är fylld bytes tidigare resultat 

ut mot senare av högre poäng. Poäng beräknas med snittpoäng av den totala summan från dessa tre 

(3) tävlingar. Priset tillfaller det ekipage som erövrat priset 3 gånger. 
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Årets Rallylydnadshund 

För att resultat ska vara giltiga i denna tävling ska de vara tagna på officiell tävling i Rallylydnad under 

verksamhetsåret. Endast resultat där man tävlat för Stockholm Södra BK räknas i tävlingen om Årets 

Rallylydnadshund. Maximalt räknas tre (3) resultat från officiella tävlingar ihop, med minst GK i 

klassen. När kvoten är fylld bytes tidigare resultat ut mot senare av högre poäng. Poäng beräknas 

med snittpoäng av den totala summan från dessa tre (3) tävlingar. Priset tillfaller det ekipage som 

erövrat priset 3 gånger 

Årets Heelwork to Music-hund/ Årets Freestylehund/ Årets Nose Work hund 

För att resultat ska vara giltiga i denna tävling ska de vara tagna på officiell tävling under 

verksamhetsåret. Endast resultat där man tävlat för Stockholm Södra BK räknas. Maximalt räknas 3 

resultat från officiella tävlingar ihop, med minst GK i klassen. När kvoten är fylld bytes tidigare 

resultat ut mot senare av högre poäng. Poäng beräknas med snittpoäng av den totala summan från 

dessa 3 tävlingar. Priset tillfaller det ekipage som erövrat priset 3 gånger. 

Årets Bästa Utställningsmeriterade Bruks/IGP- hund 

För att resultat ska vara giltiga i denna tävling ska de vara tagna på officiell tävling under 

verksamhetsåret. Maximalt räknas tre (3) resultat från officiella utställningar räknas ihop och ett 

resultat från bruks/IGP prov. När kvoten är fylld bytes tidigare resultat ut mot senare av högre poäng. 

Resultat räknas från officiella utställningar i Sverige och officiella bruksprov i Sverige. Ekipaget ska 

ha tävlat för Stockholm Södra BK för att räknas. Priset tillfaller det ekipage som erövrat priset tre 

gånger. Vid lika poäng räknas nästkommande bruks/IPO resultat. 

 

Utställning 

5 poäng erhålls vid CACIB/Nordiskt Cert/ BIR, BIM 

4 poäng erhålls vid CERT 

3 poäng erhålls vid CK 

2 poäng erhålls vid Exellent i  Ökl/ Bruksklass/ Unghund/Junior/ Veteranklass 

Bruks/ IPO prov 

6 poäng erhålls vid CACIT 

5 poäng erhålls vid CERT 

4 poäng erhålls vid Certpoäng alt Minst betyg B i IPO/BSL/FH III 

3 poäng erhålls vid godkänd i elitklass eller Uppfl t elitklass alt Minst betyg B i IPO/BSL/FH II 

2 poäng erhålls vid Uppfl t högre klass alt Minst betyg B i IPO/BSL/FH I 

1 poäng erhålls vid Uppfl till lägre klass / GK BH 

Årets Nybörjare Agilityhund/ Årets Agilityhund 

Detta hanteras av Agilitysektorn 


