
Vandringspriser 

& Klubbmästerskap 

hos 

Smålandsstenar 

brukshundklubb 

 

 
 

 
 



Generella regler för samtliga vandringspris inom Smålandsstenar 

brukshundklubb: 

 

 Medlemsavgiften måste vara betald före första tävlingstillfälle man vill 
ska räknas, och ekipaget (förare och hund) ska representera 
Smålandsstenar Brukshundklubb vid tävlingarna för att kunna 
tillgodoräknas. 

 eller vara medlem i Sveriges Hundungdom med vald klubb 

Smålandsstenar Brukshundklubb. 

 Resultatberäkningen räknas under kalenderåret dvs 1/1 – 31/12. 

 Resultaten måste ha rapporterats in till hemsideansvarig senast midnatt 

31/12 aktuellt år. Se www.smalandsstenarbk.se för aktuell mejladress till 

denne. 

 Endast resultat från officiella tävlingar tillgodoräknas 

 När du skickar in resultat godkänner du följande: Föraren och hundens 

namn kommer att sättas upp som en plåt på en tavla inne i klubbstugan. 

Tavlan hänger där så länge styrelsen delar ut vandringspriser. Ert namn 

kommer även att sparas i dokument över vilka som vunnit och kan 

användas fritt av klubben så länge klubben önskar. Era resultat kommer 

även att visas på Smålandsstenar BKs hemsida under året. Du har när 

som helst rätt att be oss att ta bort dina uppgifter på hemsidan och i 

klubbstugan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smalandsstenarbk.se/


Bästa utställningsekipage 

För bästa utställningsekipage i Smålandsstenar Brukshundsklubb 

Särskillda regler för detta pris: 

Endast de 5 bästa resultaten får räknas 
Två hundar med samma poäng, vinner den hund som har flest BIR-placeringar 

Poängberäkning 

Exellent  2 p 
CERT   15 p  
BIM  25 p 
R-CACBIB  15 p  
BIR  30 p 
CK  10 p 
CACIB  20 p 
BIG 4  40 p 
BIG 3  45 p 
BIG 2  50 p 
BIG 1  55 p 
BIS 4  65 p 
BIS 3  70 p 
BIS 2  75 p 
BIS 1  80 p 
nordic r-cert  10 p 
nordic cert   15 p 
nordic championat 65 p 

Svensk utställningschampion utan bruksmerit 45 p 
Svensk utställningschampion med bruksmerit 60 p 
Norsk utställningschampion 45 p 
Dansk utställningschampion 45 p 
Finsk utställningschampion 45 p 
Nordisk utställningschampion 65 p 
Internationell utställningschampion 70 p 

 

 

 

 

 

 

 



Kennel Isfolket’s vandringspris  

Till Smålandsstenar Brukshundsklubbs bästa allroundhund    

Regler:  

Tre inteckningar, tre år i följd gäller för att erhålla priset  

Samma hund och samma förare  

Hunden ska tillhöra föraren eller dennes familj 

Föraren ska vara medlem i Smålandsstenar BK  

Resultaten ska vara presenterade under 1/1 – 31/12 gällande år  

Endast officiella prov räknas  

För deltagande krävs resultat ur minst två grupper. Bonus tillkommer vid resultat 

hämtade ur tre eller samtliga fyra grupper  

De två bästa resultaten ur varje grupp räknas  

Vid lika poäng räknas högsta poängsumman i Lydnads och Bruksgrenarna  

Resultaten lämnas till Styrelsen   

Allroundbonus: 20 poäng vid resultat ur tre grupper 

                       30 poäng vid resultat ur samtliga fyra grupper 

  

Poängräkning:   

Grupp 1:  BRUKSPROV  

Appellklass: 
 
 Godkänd: 15 p   
Uppflyttad: 20 p 
 

Lägreklass: 
 

Godkänd: 25 p   
Uppflyttad: 30 p 
 

Högreklass: 
 

 Godkänd: 35 p   
Uppflyttad: 40 p 
 

Elitklass: 
 
Godkänd: 45 p 
Certpoäng: 50 p 
/Cert: 55 p  
 

Brukschampionat:  70 poäng                  
 

 

Grupp 2: LYDNADSPROV  

    Startklass: 
  
Godkänd:5 poäng 
Uppflyttning:10 p 
 

   Lyd. Kl I: 
  
3:e pris: 20 p    2:a 
pris: 25 p      1:a 
pris: 30 p 

  Kl II:  
 
3:e pris: 35 p 
2:a pris: 40 p      1:a 
pris: 45 p 

   Kl III:  
 
3:e pris: 50 p   2:a 
pris  55 p      1:a 
pris  60 p 
 

Lydnadschampionat: 70 poäng 
 

 



Grupp 3: RALLYLYDNAD 

Nybörjarklass: 
                   
Kvalificer:5 p             
Diplom:15 p 

Fortsättningsklass: 
 
    Kvalificer: 20 p 
      Diplom: 25 p 
            

Avancerad klass 
 
  Kvalificer: 30p 
   Diplom: 40 p               

Mästarklass:  
                 
Kvalificer: 50 p 
  Diplom: 60 p 

Svensk Rallylydnadschampion: 70 poäng 
 

 

Grupp 4: UTSTÄLLNING (officiell)  

Excellent: 5 poäng                   
CK:         20 poäng  
CERT:      25 poäng  
CACIB:    25 poäng    
R CACIB: 20 poäng 
BIM:        25 poäng                                            
BIR:        30 poäng                                

BIG 1:  50 poäng 
BIG 2:  45 poäng 
BIG 3:  40 poäng 
BIG 4:  35 poäng                                                                            

BIS 1:  70 poäng 
BIS 2:  65 poäng 
BIS 3:  60 poäng 
BIS 4:  55 poäng                     

Ovanstående poängberäkning gäller BIS och BIG vid SKK:s utställningar. BIS poängen på en 

SBK, specialklubb, rasklubb eller liknande gäller inte högre än BIG på en SKK utställning.   

Svenskt utställningschampionat: 30 poäng 

SUCH för Brukshund med bruksmerit: 50 poäng 

Norskt utställningschampionat: 30 poäng 

Danskt utställningschampionat: 30 poäng 

Championat i annat land: 30 poäng 

Nordiskt utställningschampionat: 40 poäng 

Internationellt utställningschampionat: 50 poäng 

  

Burseryd 2018-10-25 

Gun Krafft/Karl-Olge Gustavsson Krafft 

 

 

 

 

 



Bästa lydnadsekipage 

För bästa lydnadsekipage i Smålandsstenar Brukshundsklubb 

Poängberäkning: 
Startklass 120-159 p  2 p  Uppflyttning: 7 p 
Lyd. Klass 1 192-255 poäng:  3 p  1:a pris: 8 p 
Lyd. Klass 2 192-255 poäng:  4 p 1:a pris: 9 p 
Lyd. Klass 3 192-255 poäng:  5 p 1:a pris: 10 p 
”Raketpoäng”:  uppflyttning/1:a pris i mer än en klass 10 p 
SM-deltagande 10 p 
 

Vid lika poäng avgör flest antal uppflyttningar/1:a pris. 

Är poängen fortfarande den samma avgör högsta uppflyttningspoäng 

Är poängen fortfarande lika avgör högsta sammanlagda poäng i momentet: Fritt 

följ/följsamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bästa bruksekipage 

För bästa bruksekipage i Smålandsstenar Brukshundsklubb 

Särskillda regler för detta pris: 

Ekipage = hund och förare, ej hjälpförare  

Alla officiella bruksprov i ALLA klasser räknas 

Poängberäkning 

A 2 poäng = uppflyttning eller certpoäng 

B 1 poäng = godkänt resultat 

 

Vid lika poäng skall följande regler följas: 

1. Mest poäng enligt punkt A 
2. Det ekipage som tagit flest certifikat under året 
3. Räknas de tre bästa placeringarna ihop under året 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lotuz vandringspris i agility 

Regler för utse till årets vinstrikaste ekipage i agility 

1. Tävlingen räknas per kalenderår och är öppen för medlemmar i Smålandsstenar 
Brukshundklubb. Medlemsavgiften måste vara betald före första tävlingstillfälle man 
vill ska räknas, och ekipaget (förare och hund) ska representera Smålandsstenar 
Brukshundklubb vid tävlingen för att kunna tillgodoräknas. 

2. Resultaten måste vara inrapporterade till hemsidan för att räknas. 
3. Endast resultat från officiella klasser får räknas i tävlingen om Lotuz agilitypokal. 
4. Poäng från hundens fem (5) bästa lopp oavsett om det är agilityklass eller hoppklass 

under året får räknas. Flest poäng ger vinst. 
5. Om två hundar får samma resultat  räknas resultat från de sex (6) bästa loppen för att 

skilja dem åt. 
6. Agilitypokalen delas ut på årsmötet och skänks av Eva Oijennus. Gravyr på brickorna 

står Smålandsstenar Brukshundklubb för. 
7. Om samma ekipage vinner pokalen tre gånger i sträck får de behålla pokalen. Om den 

utfaller ska föreningen kontakta Eva Oijennus angående om hon vill köpa in en ny 
pokal för fortsättning av vandringspriset. Instiftaren till detta pris deltar ej i tävlingen 

8. Poängberäkning för enskilda agilitylopp. OBS! Ingen poäng vid diskvalificering: 
 

Klass 1                                               Klass 2                                          Klass 3 

1:a =  10 poäng                                   1:a = 20 poäng                              1:a = 30 poäng 

2:a =   9 poäng                                    2:a = 19 poäng                              2:a = 29 poäng 

3:a =   8 poäng                                    3:a =  18 poäng                            3:a =  28 poäng 

4:a =   7 poäng                                    4:a =  17 poäng                            4:a =  27 poäng 

5-6 =   6 poäng                                   5-6 =  16 poäng                           5-6 =  26 poäng 

7-8 =   5 poäng                                   7-8 =  15 poäng                           7-8 =  25 poäng 

9-10 =  4 poäng                                  9-10 = 14 poäng                          9-10 = 24 poäng 

11-15 = 3 poäng                                11-15 = 13 poäng                        11-15 = 23 poäng 

16-20 = 2 poäng                                16-20 = 12 poäng                        16-20 = 12 poäng 

 

Genomfört lopp efter                        Genomfört lopp efter                  Genomfört lopp efter 

  placering 20 ger 1 poäng                   placering 20 ger 1 poäng            placering 20 ger 1 poäng 

                                    (ej vid diskvalificering).                     (ej vid diskvalificering).                       (ej vid diskvalificering). 



Bästa rallylydnadsekipage 

För bästa rallylydnadsekipage i Smålandsstenar Brukshundsklubb 

Max 5 av ekipagets bästa tävlingsresultat räknas från samtliga klasser. 
 
Dessa fem resultat räknas samman enligt nedanstående poängberäkning. 
 
Vid lika poäng vinner den som har högsta poäng vid enskild tävling (oavsett klass). Om 
ekipagen även då är likvärdiga blir nästhögsta resultat utslagsgivande osv. 
 
Poäng i tävling: Ger poäng: 
100 p 100 p 
99-96 p 90 p 
90-95 p 80 p 
80-89 p 70 p 
70-79 p 60 p 
50-69 p 30 p 
0-49 p 10 p 
Deltagande (ekipaget bryter själv eller diskvalificeras)*  2 p 
Erhållet rallylydnadsdiplom inom året (oavsett klass) 50 p 
Erhållet rallylydnadschampionat under året 100 p 
Deltagande i SM i rallylydnad inom året 100 p 
 
 
* ej avbruten av domaren 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



Bästa noseworksekipage 

För bästa noseworksekipage i Smålandsstenar Brukshundsklubb  

Ekipagets 3 bästa tävlingsresultat räknas från samtliga klasser och/eller erhållet doftprov.  

TSM = Tävling samtliga moment och TEM = Tävling enskilda moment  

Poäng:  

Deltagande på tävling 1p  

100 poäng NW1 2p  

100 poäng och max 3 fel NW1 3p  

100 poäng NW2 4p 100 poäng och max 3 fel NW2 5p  

100 poäng NW3 6p 100 poäng och max 3 fel NW3 7p  

 

Bonuspoäng:  

Uppflyttning TEM till NW2 1p  

Uppflyttning TEM till NW3 2p  

Uppflyttning TSM till NW2 3p  

Uppflyttning TSM till NW3 4p  

 

Pallplats:  

1:a plats 5p  

2:a plats 3p  

3:a plats 1p  

 

Erhållet doftprov eukalyptus 1 p  

Erhållet doftprov lagerblad 2 p  

Erhållet doftprov lavendel 3 p 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regler för samtliga klubbmästerskap: 

 

 Medlemsavgiften måste vara betald före klubbmästerskapet  man vill 
delta i och ekipaget (förare och hund) ska representera Smålandsstenar 
Brukshundklubb vid tävlingar för att få vara med.  

 eller vara medlem i Sveriges Hundungdom med vald klubb 

Smålandsstenar Brukshundklubb. 

 Klubbmästerskapen följer de officiella reglerna i varje gren med följande 

undantag:  

 brukset då endast 1 domare behövs på klubbmästerskap 

 funktionärer som dömer och hjälper till på något vis under 

klubbmästerskap behöver inte ha den utbildning som krävs för 

officiella prov 

 Klubben anordnar klubbmästerskap i de grenar det finns aktiva inom på 

klubben (bruks, lydnad, nosework, agility, rallylydnad) 

 Varje sektor bestämmer hur sektorns grens klubbmästerskap ska se ut 

och kan ligga när som helst under året.  

 När du medverkar på klubbmästerskap godkänner du följande: Föraren 

och hundens namn kommer att sättas upp som en plåt på en tavla inne i 

klubbstugan. Tavlan hänger där så länge klubben anordnar 

klubbmästerskap. Ert namn kommer även att sparas i dokument över 

vilka som vunnit och kan användas fritt av klubben så länge klubben 

önskar. Era resultat kommer även att visas på Smålandsstenar BKs 

hemsida under året. Du har när som helst rätt att be oss att ta bort dina 

uppgifter på hemsidan och i klubbstugan.  

 


