Ingvar Abramssons vandringspris till vinstrikaste hund inom SsBlK
(Instiftat 2010 av Ingvar Abramsson. Reviderat i Sep. 2014.)
1. Priset är en jordglob på en fot av valnötsträ.
2. Berättigade att deltaga är medlemmar i Sydsvenska Beagleklubben.
3. Tävlan sker vid jaktprov som arrangeras inom klubben. Klubbkamper, region eller SM tävlingar
räknas ej.
4. Poäng får räknas från max. tre (3) jaktprov, samtliga prisdrev räknas, även del av D-cert eller 1:a +
3:a.
5. Poäng
1:a hare 5 poäng
2:a hare 3 poäng
3:a hare 2 poäng
1:a rå/räv 3 poäng
2:a rå/räv 2 poäng
3:a rå/räv 1 poäng
For erövrat D-cert tillkommer ytterligare 1 poäng utöver ovan angivna poäng. Om flera hundar har
samma poäng, tilldelas den hund som har de sammanlagt högsta egenskapspoängen priset. I händelse
av lika även här tilldelas den yngsta hunden priset.
6. Tävlingen sker mellan två årsmöten och priset utdelas vid årsmötet.
7. Den som först erhåller tre inteckningar med en eller flera hundar erhåller priset för alltid.
8. Följepris som utde1as till vinnaren får behållas av denne. (Följepriser bekostas av SsBlK.)
9. Namnplåt och gravering, namn, år och poäng, utföres och bekostas av vinnaren.

Tillägg på grund av nya regler för unghundar (sep 2014):
10. Unghund 12-24 mån. äger rätt att tillgodoräkna sig samma poäng för sitt unghundspris som
hundar över 24 mån. se punkt 5. Dock får endast pris från en start i unghundsklass medräknas. I
händelse av flera starter i unghundsklass beräknas kriterierna för unghund lika som för hund i
öppen klass.
Förteckning över Pristagare:
ÅR
2010
2011
2012
2013

HUND
S47194/2007 Yxnavikens Lakrits
S50583/2006 Leja
S36898/2009 Målens Candy
S48242/2009 Dilshagens Uppa

ÄGARE
Sivert Nilsson
Martin Larsson
Ove Algotsson
Bernt Fornander

2014
2015

S48244/2009 Dilshagens Tykavik
Erik Lyden
SE54644/2010 GOLDENIMPRESSIONEN Ingemar Zentio
COMFORTOFCHESTER

2016
2017
2018
2019

SE39206/2012 Målens Dixi
SE17733/2013 Björknä Danny
SE29956/2013 Dilshagens Bazze
SE17368/2016 Texas

Petra Karlsson
Mattias Bengtsson
Göte Steen
Björn Nielsen

