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Aktuell från 2023-01-01 

 

Generella regler för samtliga ”Årets bästa” inom  
Smålandsstenar brukshundklubb: 

• Medlemsavgiften måste vara betald före första tävlingstillfälle för att resultat 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 hemsidesansvarig 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 pris för ”Årets bästa”. 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 brukshundsklubbs 
hemsida under året. 

- Du kan när som helst rätt att be oss att ta bort dina uppgifter på hemsidan och i 
klubbstugan. 
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Bästa utställningsekipage 

Särskilda regler för detta pris: 
Endast de 5 bästa tävlingsresultaten får räknas, samt championatpoäng. 
Två hundar med samma poäng, vinner den hund som har flest BIR-placeringar 

Poängberäkning 
Excellent     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 
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Bästa lydnadsekipage 

Särskilda regler för detta pris: 
Endast de 5 bästa tävlingsresultaten får räknas, samt tilläggspoäng. 

Poängberäkning: 

Startklass  - 120-159 poäng  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 

Särskilda 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 
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Bästa rallylydnadsekipage 

Särskilda regler för detta pris: 
Max 5 av ekipagets bästa tävlingsresultat räknas från samtliga klasser, samt diplompoäng. 
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 nästhögst resultat utslagsgivande osv. 
 

Resultat Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare 

100 poäng 102 p 104 p 106 p 108 p 

99-96 poäng 92 p 94 p 96 p 97 p 

90-95 poäng 82 p 83 p 85 p 87 p 

80-89 poäng 71 p 73 p 74 p 76 p 

70-79 poäng 61 p 62 p 64 p 65 p 

50-69 poäng 31 p 31 p 32 p 32 p 

0-49 poäng 10 p 10 p 11 p 11 p 

Deltagande 2 p 2 p 2 p 2 p 
 
(Om ekipaget bryter själv eller diskvalificeras tilldelas inga poäng)  
 
Erhållet rallylydnadsdiplom inom året (oavsett klass)   50 p 
Erhållet rallylydnadschampionat under året   100 p 
Deltagande i SM i rallylydnad inom året   100 p 
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Bästa noseworksekipage 

Särskilda regler för detta pris: 
Ekipagets 3 bästa tävlingsresultat räknas från samtliga klasser, samt bonus/tilläggspoäng 
TSM = Tävling samtliga moment och TEM = Tävling enskilda moment 
 
Tävlingsresultat: 
Deltagande på tävling     1 p 
100 poäng NW1     2 p 
100 poäng och max 3 fel NW1    3 p 
100 poäng NW2     4 p  
100 poäng och max 3 fel NW2    5 p 
100 poäng NW3     6 p  
100 poäng och max 3 fel NW3    7 p 
 
Bonuspoäng: 
Uppflyttning TEM till NW2    1 p 
Uppflyttning TEM till NW3    2 p 
Uppflyttning TSM till NW2    3 p 
Uppflyttning TSM till NW3    4 p 
 
Pallplats: 
1:a plats      5 p 
2:a plats      3 p 
3:a plats      1 p 
 
Erhållet doftprov eukalyptus    1 p 
Erhållet doftprov lagerblad    2 p 
Erhållet doftprov lavendel    3 p 
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Bästa agilityekipage 

Särskilda regler för detta pris: 
Max 10 av ekipagets bästa tävlingsresultat räknas från samtliga klasser, samt tilläggspoäng. 
Dessa tio resultat räknas samman enligt nedanstående poängberäkning. 
 
Vid lika poäng, räknas resultat från de sex bästa loppen för att skilja dem åt. Endast resultat 
från officiella individuella lopp får räknas.  

Placering Klass 1 Klass 2 Klass 3 

1:a plats 10 poäng 12 poäng 15 poäng 

2:a plats 9 poäng 11 poäng 14 poäng 

3:e plats 8 poäng 10 poäng 13 poäng 

4:e plats 7 poäng 9 poäng 12 poäng 

5-6:e plats 6 poäng 8 poäng 11 poäng 

7-8:e plats 5 poäng 7 poäng 10 poäng 

9-10:e plats 4 poäng 6 poäng 9 poätng 

11-15:e plats 3 poäng 5 poäng 8 poäng 

16-20:e plats 2 poäng 4 poäng 7 poäng 

20+ placering 1 poäng 1 poäng 1 poäng 

 

Tilläggspoäng för diplom: 

Tilläggspoäng AgDI / AgHDI (5 pinnar I klassen)  5 p 

AgDII / AgHDII (5 pinnar I klassen)   10 p 

Cert     15 p 

Svensk Agility/-Hoppchampion   20 p 

Internationell Agility/-Hoppchampion   25 p 

SM Deltagande    45 p  
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Regler för samtliga klubbmästerskap: 

• Medlemsavgiften måste vara betald före klubbmästerskapet för att delta, och 
ekipaget (förare och hund) ska representera Smålandsstenar brukshundklubb vid 
tävlingar för att få vara med. Alternativt 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. 


