POÄNG BERÄKNING LYDNADSMÄSTAREN
Tävlingen pågår varje år mellan 1 januari till 31 december respektive år.
Max 10 tävlingar kan räknas in under ett och samma kalender år. Vid lika resultat mellan
två eller flera ekipage räknas bästa snitt resultat på de inlämnade tävlingarna, den med bäst
snittresultat utses till lydnadsmästare. Skulle resultatet fortfarande vara lika mellan två eller
flera ekipage delas priset mellan de ekipagen med lika snittresultat. Vandringspriset som
tillkommer vinnande ekipage respektive år skall behållas i klubbstugan tills något ekipage
(samma förare och samma hund) vunnit tre gånger (år). Den som vinner tre gånger får
behålla priset, följe pris skall alltid delas ut i samband med prisutdelning, som sker på
årsmötet hos Olofströms Brukshund Klubb, tävlingen är öppen för alla medlemmar i
Olofströms Brukshund Klubb och som tävlar för Olofströms Brukshund Klubb. Tävlingar
som får tas med i beräkningar skall vara officiella tävlingar i lydnads klass, arrangerade av SKK och
klubbar som är medlemmar i SKK. När det gäller tävlingar arrangerade i annat land än Sverige, delas
endast pris för championat som erövrats i respektive land.
Klass
Startklass
Klass 1
Klass 2
Klass 3
300 eller mer i Klass 3

Godkänd
1
3:e pris
4
7
10
13

Uppflyttning
2
2:a pris
5
8
11

200 Poäng
3
1:a pris
6
9
12

Ovan: poäng och pris i respektive klass som delas ut vid inlämnade resultat när det gäller lydnadsmästaren

POÄNG BERÄKNING BRUKSMÄSTAREN
Tävlingen pågår varje år mellan 1 januari till 31 december respektive år.
Max 10 tävlingar kan räknas in under ett och samma kalender år. Vid lika resultat mellan
två eller flera ekipage räknas bästa snitt resultat på de inlämnade tävlingarna, den med bäst
snitt resultat utses till bruksmästare. Skulle resultatet fortfarande vara lika mellan två eller
flera ekipage delas priset mellan de ekipagen med lika snitt resultat. Vandringspriset som
tillkommer vinnande ekipage respektive år skall behållas i klubbstugan tills något ekipage
(samma förare och samma hund) vunnit tre gånger (år). Den som vinner tre gånger får
behålla priset, följe pris skall alltid delas ut i samband med prisutdelning, som sker på
årsmötet hos Olofströms Brukshund Klubb, tävlingen är öppen för alla medlemmar i
Olofströms Brukshund Klubb och som tävlar för Olofströms Brukshund Klubb. Tävlingar
som får tas med i beräkningar är officiella tävlingar i spår-, sök-, rapport-, skyddshunds
klass, arrangerade av SKK och klubbar som är medlemmar i SKK. När det gäller tävlingar arrangerade
i annat land än Sverige, delas endast pris för championat som erövrats i respektive land.
Klass
Appell
Lägre
Högre
Elit

Godkänd
1
3
5
7

Uppflyttad
2
4
6
8 (certpoäng)*

9 (Certifikat)**

Ovan: poäng i respektive klass som delas ut vid inlämnade resultat när det gäller bruksmästaren
* 520 – 584,99 p, 640 – 679,99 p i skyddet (oavsett om man får cert) **585-599,99 p, 680 – 734,99 p i skyddet

