Regler för tävlingen Årets freestylehund
1. Tävlingen avser att stimulera till deltagande i officiella freestyletävlingar, med dansksvensk gårdshund. Tävlingen är öppen för svenskägda och svenskregistrerade
hundar, med ett svenskt registreringsnummer.
2. För deltagande i tävlingen Årets freestylehund krävs att ägaren till hunden som tävlar
är medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.
3. Resultat från protokoll eller hänvisning till SKK:s hunddata skall redovisas senast 30
dagar efter tävlingstillfället - genom att sända in kopia på protokoll eller hänvisning till
Anna Wenell, Släntstigen 13, 570 84 Mörlunda
eller mejl
annaabengtssonn@gmail.com
(var noga med att hundens namn och registreringsnummer finns med samt förarens
namn och adress).
4. Poängberäknaren skickar resultat från föregående månads tävlingar senast den 5:e
varje månad till sekreteraren som ombesörjer att resultaten publiceras på hemsidan.
5. Rätt att tävla om poäng har varje medlem med hund, som uppfyller SBK:s
tävlingsreglementes gällande regler. Poängfördelning sker enligt uppgjord, bilagd
tabell. De fem bästa resultaten under året räknas.
6. Poäng erhålls för resultat uppnådda vid officiella freestyletävlingar i Sverige.
7. Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden (gäller kalenderår)
för varje hund. De erhållna resultatpoängen följer varje enskild hund.
8. För SM-deltagande gäller följande: Kvalificering till SM ger 5 extra poäng. Placering
1 - 5 i SM-final ger ytterligare 5 poäng, placering 6 - 10 ger ytterligare 3 poäng och
placering 10 - 15 ger ytterligare 2 poäng.
9. För att erhålla priset ska man minst inneha tio poäng.
10. Segraren d v s ” Årets freestylehund ” är den hund som erhållit flest poäng under en
tävlingsperiod. Om två eller flera hundar hamnar på samma slutpoäng segrar hunden
med bäst placeringar baserat på fem tävlingar. Pris till segraren utdelas vid årsmötet
året närmast efter tävlingsperioden slut.

Poängberäkning
Uppflyttning (=cert i klass III)

Genomfört med poäng

Klass I

50

10

Klass II

60

15

Klass III

70

20

Championat ger 50 extra poäng.
Placering på årets freestylehund enligt hundfreestyleklubbens lista http://shfk.se/ ger
följande extrapoäng:
Plats

Poäng

1-5

160

6 - 10

140

11 - 15 120
16 - 20 100
21 - 25 80
26 - 30 60
31 - 35 40
36 - 40 30
41 - 45 20
46 - 50 10

