Regler för tävlingen Årets allroundhund
Målsättningen med tävlingen är att uppmuntra gårdshundsägare att engagera sig i
flera av de olika tävlingsformer som finns och därmed utnyttja rasens mångsidighet.
1. För deltagande i tävlingen Årets allroundhund krävs att ägaren till hunden som
tävlar är medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.
2. Max 3 resultat per gren får räknas som grundpoäng. Utöver det lägger man till
eventuella extrapoäng.
3. En hund måste ha poäng i minst 2 grenar för att få delta i tävlingen.
4. Ingen gren får utgöra mer än 70% av den totala poängsumman av grundpoängen.
Grundpoängen räknas ihop först, sedan kontrolleras ”70%-regeln”. Därefter läggs
extrapoängen till och summan redovisas utan decimaler.
5. Hund som genomgått MH alternativt BPH beskrivning och/eller HD röntgen får
varje år tillgodoräkna sig dessa som extrapoäng utöver övriga tävlingsgrenar.
6. Hund som deltar i fler grenar än 2, premieras med tilläggspoäng.
7. Endast svenska officiella tävlingar är poänggivande.
8. Varje hundägare anmäler själv om man vill delta i tävlingen Årets allroundhund.
Ansökan inklusive alla resultat man vill ska ingå ska vara räknaren tillhanda mellan 115 januari året efter tävlingsåret.
9. Om flera hundar har samma poäng vinner den hund som deltagit i flest grenar.
Vid samma antal grenar vinner den hund som har högst poäng i en av grenarna.
10. Vinnaren redovisas på klubbens hemsida samt i tidningen Gårdshunden och
prisbelönas på årsmötet året därpå. För att deltagarna skall få en uppfattning om hur
de ligger till i tävlingen, önskas att en preliminär anmälan görs vid halvårsskiftet med
resultat från 1 januari - 30 juni. Denna halvårsredovisning skickas in mellan den 1-15
juli och den preliminära ställningen kommer att redovisas på hemsidan samt i
tidningen Gårdshunden i juli/augusti.

Resultat skickas till: Camilla Lindström Mogatan 3 268 75 Tågarp Tfn 073 425 46 38
E-post camillalindstroem72@hotmail.com
Endast en poängplacering får räknas, dvs den högsta, per tävling. Exempel:
Om man på utställning fått Excellent, CK och BIR får man bara tillgodoräkna
sig BIR-poängen. Eventuella Extrapoäng kan tillkomma enligt separata tabeller.

