
ÅRETS HUND – STATUTER 

• Kvalificeringsperiod 1/1 – 31/12 tävlingsåret. 

• Sista anmälningsdatum är den 10 januari året efter tävlingsåret. Detta sista datum får inte styrelsen ändra på och ej 
heller ta med resultat som inkommer för sent. Medlemmar har rätt att vid begäran få granska de inskickade resultaten 
och då även datum när de inkommit. 

• Samtliga ägare till hunden ska vara medlemmar i SSPK. 

• Medlemsnummer anges på anmälningsblanketten. 

• Utländska resultat räknas EJ förutom CACIB och CACIT som fås för INTCh i Allround-, Bruks- och 
Lydnadshundtävlingarna. 

• Priserna delas ut på SSPK’s fullmäktigemöte året efter tävlingsåret. 

 
 

ÅRETS HUND – POÄNGBERÄKNING 
 
”Årets utställningshund" och "Årets svenskfödda utställningshund” 
 
 Resultaten från max fem utställningar, varav minst två ska vara SSPK-utställningar. 
 Resultat från junior-, unghund-, öppen-, championklass räknas. 
 BIR, BIM, BIG, BIS i Veteranklass och BIG-Junior räknas EJ. 
 För att tävla om titeln Årets Svenskfödda Utställningshund krävs att hunden är svenskfödd. 
 Endast ett resultat per utställning räknas. 
 
 

POÄNGTABELL UTSTÄLLNING  

Placering 1:a 2:a 3:a 4:a  

SKK BIS 90 p 85 p 80 p 75 p  

SKK BIG 65 p 60 p 55 p 50 p  

SSPK BIS 65 p 60 p 55 p 50 p  

BIR 20 p     

BIM 15 p     

CK 10 p     

EXC i SSPK 5 p     

Deltagande SSPK 1 p     

 

 
 

 
”Årets Veteran” 
 
 Resultaten från max fem utställningar, varav minst 2 ska vara SSPK-utställningar. 
 Vid tävlan om Årets Veteran räknas endast resultat från utställningar där hunden deltagit i veteranklass och veteranfinaler. 
 Endast ett resultat per utställning räknas. 
 
 

POÄNGTABELL VETERAN  

Placering 1:a 2:a 3:a 4:a  

SKK BIS-veteran 90 p 85 p 80 p 75 p  

SSPK BIS-veteran 65 p 60 p 55 p 50 p  

Bästa veteran I rasen 20 p     

CK 10 p     

EXC i SSPK 5 p     

Deltagande SSPK 1 p     

 
 
 

 

 



”Årets Uppfödare" och Årets Avelshund” 
 
 Resultat ifrån max fem utställningar, varvav minst två ska vara SSPK-utställningar. 
 Årets Avelshund ska vara ögonlyst u.a. (dvärgschnauzer) och höftledsröntgad A alt. B (schnauzer). 
 Alla resultat läggs ihop enligt tabellen (max 8 p. per utställning). 
 

POÄNGTABELL UPPFÖDARE och AVEL 
1 p Hederspris 

1 p Vinnande grupp i i respektive ras 

1 p Deltagande i finalen 

5 p Bästa avels eller uppfödargrupp 1 

4 p Bästa avels eller uppfödargrupp 2 

3 p Bästa avels eller uppfödargrupp 3 

2 p Bästa avels eller uppfödargrupp 4 

 

 
”Årets Junior & Årets Valp” 
 
 Endast SSPK:s utställningar är med och räknas automatiskt.  
 De 3 bästa utställningarna räknas med för valpar räknas båda klasserna tillsammans. 
 Vid lika poäng vinner den som vunnit över flest deltagare på sina 3 bästa tävlingar. 
 

POÄNGTABELL Junior och Valp 
BIS-1 25 

BIS-2 20 

BIS-3 15 

BIS-4 10 

  

Juniorer  

BIR 20 

BIM 15 

  

Valp  

BIR 20 

BIM 15 

 
 

 
”Årets Juniorhandling” 
Endast SSPKs utställningar är med och räknas automatiskt 
Då tävlar personen och man få ha vilken hund som helst men det måste vara inom SSPKs raser.  
Hunden som personen tävlar med behöver inte vara anmäld till utställningen. 
Man räknar de 3 bästa placeringarna.  
Poäng: 1:a 25p 2:a 20p 3:a 15p 4:a 10p Detta ska redovisas på SSPKs hemsida under resultat vid varje 
utställning.  
Domare ska utses i förtid och annonseras på varje PM.  
Poäng:   1:a 25p    2:a 20p   3:a 15p   4:a 10p 
Detta skall redovisas på SSPK:s hemsida under resultat vid varje utställning. 
Domare skall utses i förtid och annonseras på varje tävlings PM. 
Utställningsansvarig håller koll på detta så man behöver inte rapportera 
in detta. 

 
”Årets Parklass” 
Endast SSPK:s utställningar är med och räknas automatiskt 
I parklass så är det paret som tävlar, man får inte byta hundar men däremot handlers. 
Hundarna ska vara anmälda till utställningen. 
Man räknar de 3 bästa placeringarna.  
Poäng: 1:a 25p 2:a 20p 3:a 15p 4:a 10p Detta ska redovisas på SSPK:s hemsida under resultat vid varje 
utställning.  
Domare ska utses i förtid och annonseras på varje PM.  
Poäng:  1:a 25p   2:a 20p   3:a 15p   4:a 10p 
Detta skall redovisas på SSPK:s hemsida under resultat vid varje utställning. 
Domare skall utses i förtid och annonseras på varje PM. 
Utställningsansvarig håller koll på detta så man behöver inte rapportera 
in detta. 


