
Årets hundar     

  
 

För samtliga hederspris gäller:   
Ägare/Förare skall vara medlem i Torsås Brukshundsklubb  

Hunden ska vara svenskregistrerad  

Samtliga resultat ska vara erövrade i Sverige  

Ekipaget ska tävla för Torsås Brukshundsklubb  

  

Vandringspriset skall vandra tills ett ekipage har fått tre inteckningar.   

Kvalificeringsåret  är 1 januari t.o.m. 31 december.   

Priset delas ut vid Torsås Brukshundsklubbs årsmöte efterföljande år.   

Ansökan, se nedan, ska vara Karin Carlsson tillhanda senast 15 jan 2019.  

Årets Brukshund  
Utses i klasserna appell, lägre, högre och elitklass.   

Endast resultat från officiella tävlingar räknas dock lägst godkänt resultat.   

De tre (3) bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.   

Medelpoängen av dessa tre resultat räknas och totalpoängen delas med koefficienten för 

klassen.  

Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset.   

Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med 

högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på 

huvudmomentet, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst poäng på moment kryp. 

Därefter delas priset vid lika poäng.   

  

Årets Rallylydnadshund   
Endast resultat från officiella tävlingar räknas.   

Lägst kvalificerande resultat dvs från 70 poäng.  

De fem (5) bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.  

Den som erhåller högsta sammanlagda poäng vinner priset.   

Om flera ekipage hamnar på samma poäng avgörs detta genom att priset går till det ekipage 

som tävlat i högsta klass med bästa resultat.  Vid fortsatt lika poäng delas priset.  

Årets lydnadshund  
Endast resultat för officiella lydnadsprov räknas dock lägst ett tredje pris.  

De fem (5) bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.   

Medelpoängen av dessa resultat räknas och totalpoängen divideras med koefficienten för 

klassen.  

Den som erhåller högsta resultat (=% av maxpoängen) vinner priset.  

Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs det genom att priset går till den som har 

högsta poäng på momentet linförighet i klass 1 eller momentet fritt följ i klass II-elit.   

Vid fortsatt lika poäng vinner den som har tävlat i högsta klassen.  

Hund som erövrat priset genom tävlan i klass I, II eller III kan inte vidare tävla om priset i 

samma klass.  

  



  

  

  

Årets Agilityhund  
  

  

 Resultat från officiella och inofficiella tävlingar kan räknas, dock ej 
från träningstävlingar.  

 Max 10 resultat räknas under året. Minst tre resultat ska vara 

från agilityklass. Endast individuella resultat räknas, ej lag.  
Resultat från klass 1, 2 och 3 får räknas.  

  
POÄNGBERÄKNING:  

  
Inofficiell tävling  

  

klass\plac  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  40  35  30  25  20  15  10  5  2  1 

  
Officiell tävling  

  

klass\plac  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

I  100  80  60  50  40  30  20  15  10  5 

II  Samma poäng som ovan + 25 poäng      

III  Samma poäng som ovan + 50 poäng      

  
Hund med placering över 10:e plats som medför SM pinne får 50 poäng. Obs!! 
Gäller alltså inte placering 1-10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets Nosework hund 
 

Varje ekipage får tillgodoräkna sig sina 5 bästa resultat under året ENDAST 
Officiella starter räknas.  
Både TSM = Tävling samtliga moment och TEM = Tävling enskilda moment 
räknas.  
 
 NW1 Eukalyptus  NW2 Lagerblad NW3 Lavendel 
Godkänt doftprov 
 

1p 2p 3p 

Deltagit på tävling 1p 2p 3p 
Genomförd tävling 
100 p o max 3 fel 

 
2p 

 
3p 

 
4p 

 
 
 Om fler har samma resultat så vinner den som har bäst placering på tävling. 
 
Bonuspoäng: 
Uppflyttning TEM till NW2 1p 
Uppflyttning TEM till NW3 2p 
Uppflyttning TSM till NW2 3p 
Uppflyttning TSM till NW3 4p 
 
Pallplats Totalen: 
1:a plats 5p 
2:a plats 3p 
3:a plats 1p 
 
 

Åretshund ansökan  
  

De som ansöker ska skicka in uppgifter enligt nedan till kc05@telia.com  

 Vilket pris som ansökan avser   

 Hundens namn och regnr   

 Förarens namn   

 Tävlingsdatum, tävlingsort och klass  

 Resultatet på tävlingarna  


