
Var med och tävla om titeln 
ÅRETS HUND 2016 

på Filipstads Brukshundklubb 
 

 
Nu är det dags att börja samla resultat för klubbens tävling för alla aktiva. Nedan följer 
regler för de olika kategorierna du kan tävla i. 
 
 

Årets lydnadshund 
Man får tillgodoräkna sig max 6 tävlingsresultat per år. Max 3 resultat i varje klass (gäller 
klasserna I-III). Elithundar räknar alla resultat i elitklass. 
1:a pris ger 5 poäng 
2:a pris ger 2 poäng 
Vid årets slut vinner den som har högsta sammanlagda snittpoäng. Resultaten skall 
skriftligen vara lydnadskommittén tillhanda senast 31/12 för innevarande år. 
 

 
Årets brukshund 
Godkänt i alla klasser      5 p 
Uppflyttning               10 p 
Certpoäng                 10 p 
Cert                         20 p 
Lägg ihop poängen och du får en totalsumma. Vid lika poäng vinner den som har högsta 
snittet enligt officiella regler (på den bästa tävlingen). Poäng får endast tillgodoräknas en 
gång per klass/grupp. Elithundar räknar alla resultat i elitklassen, men endast ett godkänt/ 
grupp. Oavsett grupper får max fem av de bästa resultaten tillgodoräknas per år. För att 
erövra pokalen skall den erövras av samma ekipage tre gånger. Resultaten skall vara 
tävlingssektorn tillhanda senast 31/12 innevarande år. 
 

 
Årets agilityhund 
Poäng                        6       5     4       3        2      1 
”Pinne” eller cert 
off. Tävling               X 
0-lopp off. eller inoff. 
tävling                                X 
1:a placering off.                         X 
1:a placering inoff.                                  X 
2:a placering off.                                      X 
2:a placering inoff.                                               X 
3:a placering off.                                                  X 
3:a placering inoff.                                                          X 
 
*Pinne = resultat som kvalificerar till uppflyttning till klass II eller III. Du får räkna resultat 
från både individuella hoppklasser och agilityklasser. Poängen räknas både på placering 
och faktiskt resultat, t ex 3:e placering off. Med 0 fel = 2p + 5p = 7p. De 10 bästa 
resultaten per år räknas. Resultat lämnas till agilitysektorn senast 31/12. 
  



Årets draghund 
Krav: Officiell tävling och tävlande för Filipstads Brukshundklubb. 
 
Poängberäkningssystem:  Plats      Poäng 
                                              1              12 
                                              2              10 
                                              3               8 
                                              4               6 
                                              5               4 
                                           + 1 poäng för övrig placering 
                                           + 3 poäng för genomförd tävling 
 
Ovanstående poängberäkningssystem används vid start av tävlingsklass i respektive stil, dvs 
nome och nordisk stil. Dessa poäng gäller oavsett vilket antal hundar som ingår i ekipaget 
och oavsett vilken längd spannet kör. SM-, EM-, VM-start ger heller inga extra poäng. 
 
*Vid start i motionsklass 2 poäng för genomförd tävling oavsett placering. 
 
Vid lika poäng av flera ekipage segrar det ekipage som har de bästa placeringarna i 
tävlingsklass. Har inget av ekipage startat tävlingsklass utan bara startat motionsklass, då 
räknas placeringarna i motionsklass. 
 
För att erhålla pokalen krävs 3 inteckningar samt att samtliga hundar i ekipaget är egna. 
För lånad hund ges inga poäng. 
 
Resultat för poängberäkning skall vara inlämnat till dragsektorn före 31/12 innevarande år. 
 
*Motionsklass nordisk stil valfri pulka eller lina. 
 

 
Årets tjänstehund 
Vandringspriset skall erövras tre gånger av samma ekipage för att få behållas. Endast 
tjänstehundar i FBK får delta i poängberäkningen om årets tjänstehund. Resultaten skall 
vara inlämnade skriftligt till frivilligombudet senast 31/12 för innevarande år. 
 
Poängberäkning: 
Tjänstehundscertifikat                                           5 p 

 
Placering i Fräs-mästerskap*           1:a        15 p 
Flygvapenmästerskap*             2:a         10 p 
Räddningshundsmästerskap*            3:e              5 p 
Placering i DM                               1:a            15 p 
                                                  2:a            10 p 
                                                  3:e              5 p 
SM-kvalificering                                            25 p 
SM-placering 2-10                                         30 p 
Vinst tj.hunds-SM                                          50 p 
Deltagande i övning om minst 8 timmar/ 
övning i HV/FV/Rvregi. Max 2 övningar/år 
får tillgodoräknas.                                        20 p/övning 
*= mästerskap eller liknande som arrangeras av den egna organisationen. 
 



Årets utställningshund 
Alla raser kan delta i tävlingen. Max 5 officiella utställningar kan tillgodoräknas och endast 
officiella klasser räknas (ej valpklass). 
 
Poängberäkning enligt följande: 
BIR: 10 poäng + 1 poäng per slagen hund (både hanar och tikar räknas) 
BIM: 7 poäng + 1 poäng per slagen hund i samma kön 
2 bh/bt: 4 poäng + 1 poäng per slagen hund i samma kön 
3 bh/bt: 3 poäng + 1 poäng per slagen hund i samma kön 
4 bh/bt: 2 poäng + 1 poäng per slagen hund i samma kön 
 
BIG-1: 5 poäng        BIS-1: 5 poäng 
BIG-2: 4 poäng        BIS-2: 4 poäng 
BIG-3: 3 poäng        BIS-3: 3 poäng 
BIG-4: 2 poäng         BIS-4: 2 poäng 
 
Godkänt karaktärsprov/MUH 5 poäng extra utöver de 5 utställningarna. 
 
Utställare som vill delta i denna tävling kan vid årets slut skicka in kopior på 
utställningskritik och PM på de 5 utställningar som han/hon vill delta med. 
 
Om två eller flera hundar hamnar på samma poäng räknas de högsta placeringarna i BIS och 
BIG. 
 
Vid tre inteckningar med samma hund och förare får man behålla pokalen för evigt. 
 
Resultaten lämnas skriftligen till utställningssektorn senast 31/12. 
 
                                                  

 

Årets Rallylydnadshund 
Man tävlar med max sex resultat per år och tar inte med sig några poäng från föregående 
års resultat, och man kan bara få poäng för diplomen det år de är tagna.  
 
Tävlingspoäng: 
Kvalificerande resultat i nybörjarklass = 3 p, 
Kvalificerande resultat i fortsättningsklass = 5p, 
Kvalificerande resultat i avancerad = 7 p, 
Kvalificerande resultat i mästarklass = 10 p.  
 
Tilläggspoäng:  
RLD N = 6 p, 
RLD F = 8 p, 
RLD A = 10 p,  
RLD M = 12 p. 
 
Man får även tilläggspoäng i alla klasser för resultat och dessa används också vid särdelning 
vid samma resultat. 
 
70-79 p med 2 p per tävling 
80-89 p = 5 p  
90-95 p = 7 p, 
96-100 p = 10 p. 
  
Resultaten lämnas skriftligen till rallylydnadssektorn senast 31/12. 


