TÄVLA OM SFF:s VANDRINGSPRISER
Som utdelas för att stimulera till ökat jaktprovsdeltagande och för att premiera hundar och
hundägare med särskilt goda resultat. Vandringspriserna utdelas under högtidliga former
vid SFF:s årsmöte. Vinnare presenteras i FINNSTÖVARENS TIDSKRIFT.

ANMÄLNINGS BLANKETTER KAN ÄVEN SKRIVAS UT
VIA SFF:s HEMSIDA BLANKETTER SAMT ATT DET FÖLJER MED I SFF:s TIDSKRIFTS MITTUPPSLAGET nr:1
GLÖM INTE ATT ANMÄLA DIN HUND/HUNDARS PROVRESULTAT

TILL SFF:s TÄVLINGS & PRISKOMMITTÈN SENAST 24 MARS 2017.
STATUTER FÖR SFF:s VANDRINGSPRISER

AKTUELLA ATT TÄVLA OM 2016
FÖR SAMTLIGA PRISER GÄLLER ATT ÄGAREN TILL HUNDEN
SKALL VARA MEDLEM I SFF
KALENDERÅR GÄLLER, DÅ INGET ANNAT FINNS I
STATUTERNA

SFF:s VP Till bästa

finska stövare vid SM
Priset utdelas till den bästa finska stövare vid SM. Vinnarhundens och ägarens namn
graveras på priset.
Priset utdelas för alltid efter 7 år till den hund som har flest inteckningar eller till den hund
som har högsta poängen. Vid lika poäng tillfaller priset den yngsta hund.
Nytt pris uppsatt 2010 och vandrar i 7 år. Utdelas för alltid 2017.
”GAMMELHAREN” Till äldsta Champion”.
Priset går till den äldsta svenskägda finska stövare (5 år och äldre) med svensk
jaktchampiontitel som på jaktprov i Sverige under året uppnått 1:a pris i elitklass. Vid lika
ålder avgör högsta poängen. Efter 7 år tillfaller priset den äldsta hunden/tiken som vunnit.
Vandrar mellan 2010-2017. Utdelas för alltid 2018.
”DINO:s MINNE” Ebbe Nyberg VP.
Priset tilldelas årligen den HANHUND som har flest jaktprovsmeriterade avkommor vid
svenska jaktprov. Meriteringstid = Kalenderår.
Priset utdelas även om hunden har avlidit innan utdelningstillfället.
Priset skall vandra i 7 år 2012-2019. Huvudpriset utdelas 2020 till den hund:
a) Fått priset flest gånger.
b) Vid lika antal, tillfaller priset den hund som har meriterat sig för priset med högsta
avkommepoängen enligt SFF:s normer. Förnyat 2012.

Ulvfsveåsens Kennels VP.
Donator: Eva & Kjell-Åke Sundberg, Boggsjö.
Priset delas årligen ut till den finska stövare, som under en prov dag får högsta poängen.

Gäller både öppenklass och elitklass. Om flera hundar/tikar hamnar på samma poäng,
tillfaller priset den yngsta.
Ägaren skall vara uppfödare till hunden/tiken.
Tävlingsperiod = Kalenderår.
Priset vandrar i 10 år, och tillfaller för alltid den hund/tik som erhåller den högsta poängen.
Vid lika poäng tillfaller priset den yngsta.
Vandrar åren 2016-2026. Utdelas för alltid 2027

STÖVAREN & HAREN IIII Peter Örjeheims VP.
OBS!! Nytt pris där både Tik & Hane får tävla om Priset.
Till yngsta hane/tik (7 år eller yngre) med högsta barmarks resultatet på elitklass i Sverige.
Priset vandrar i 10 år och utdelas första gången 2017. Priset tillfaller för alltid den hundägare
som först har uppnått två inteckningar eller den som uppnått den högsta poängen, vid samma
poäng tillfaller den yngsta hund. Vandrar mellan 2016-2026. Utdelas för alltid 2027.

Kilbackens Kennels VP.
Donator: Erkki & Helli Ylinen, Åmotsbruk.
Priset tilldelas den finska stövare som under kalenderåret 1/1 – 31/12 erhållit högsta
sammanlagda poängen vid två prov i öppenklass. Minst ett av proven skall vara på barmark,
endast svenska jaktprov gäller.
Priset vandrar i 7 år och tilldelas slutligen den hund som uppnått högsta resultatet. Vid lika
poäng tillfaller priset den yngsta. Vinnaren skall vara medlem i SFF.
Priset vandrar mellan 2015 - 2021. Utdelas för alltid 2022.
NYTT VP! ”SAJ FINSKA STÖVARKLUBBENS VP”.
Vandringspriset skall tilldelas den finska stövare som uppfyller nedanstående krav.
1.
Priset tilldelas den hund som med två resultat på svenska jaktprov erhållit den sammanlagt
högsta poängen i EKL. För året.
2.
Meriteringstid = Kalenderår.
3.
Vid lika poäng tillfaller priset hunden/tiken med lägst ålder.
4.
Efter 10 år tillfaller priset vinnaren med högsta poängen. I de fall jaktprovsreglerna
ändras under perioden tillfaller priset den yngsta vinnaren.
Vandrar mellan 2015 – 2025. Förnyat 2016. Utdelas för alltid 2026.
NYTT VP! ”SKALLPRISET” ÖKL Finnörjes Kennels VP.
Till hanhund/tik med 1:a ökl vid svenska jaktprov, snö och barmark. Högsta sammanlagda poängen
för: Skallmarkering, skallets hörbarhet, klang/ton.
Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden vid provtillfället.
Utdelas första gången 2017 och vandrar i 10 år. Utdelas för alltid 2027 till den hund med flest
inteckningar eller den högsta poängen. Vandrar mellan 2016 – 2026.
Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden de år den fick priset.
”UPPFÖDARPRISET” Solvändans Kennels VP.
Yvonne & Owe Karlsson, Skutskär.
Till uppfödare av bästa kull på prov, ej fyllda 3 år.
Endast ett resultat per hund får räknas.
Tävlingsperiod = Kalenderår.
Poängberäkning: 1 ekl.= 5 p. 2 ekl.= 4 p. 3 ekl.= 3 p. 1 ökl = 3 p. 2 ökl = 2 p. 3 ökl = 1 p.

Priset vandrar i 7 år mellan 2016 – 2023. Utdelas därefter till den uppfödare som vunnit priset
flest gånger eller erhållit högsta poängen. Vid lika poäng tillfaller priset den uppfödare med flesta
1:a pris i Ekl. Utdelas för alltid 2024. Priset har förnyats av donatorn.
RÄVPOKALEN SFF:s Rävsektionens VP.
Gäller vid hundens första prisdrev på särskilt rävprov.
Tillfaller årligen den hund med bästa pris på särskilt rävprov.
RANGORDNING:
Högsta prisvalör.
Högsta egenskapspoäng.
Yngsta hunden. Vandrar mellan 2011 – 2017.
Utdelas för alltid 2018, till hund med bästa resultat.
NYTT VP! ”SKALLPRISET” Matt`s Lindén VP.
Till hanhund/tik med minst 3:e pris i EKL vid svenska jaktprov och högsta sammanlagda
poäng för: Skallmarkering, skallets hörbarhet, klang/ton.
Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden vid provtillfället.
Utdelas första gången 2017 och vandrar i 10 år.
Utdelas för alltid 2027 till den hund med flest inteckningar eller den högsta poängen.
Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden de år den fick priset.

