
Vandringspriser SBK Göteborgsavdelning 
 

För samtliga priser krävs att deltagande ekipage är medlem i SBK 
Göteborgsavdelningen och tävlar för klubben (gäller alla tävlingar under året). 

Meriterna ska vara erövrade i Sverige under tidsperioden 1 jan till 31 dec. 
Vandringspristagarna utses för att främja tävlandet bland våra klubbmedlemmar och 
lyfta duktiga ekipage. Vinnarna presenteras på SBK Göteborgsavdelningens årsmöte 

och tilldelas varsin rosett. 

 

_____________________________________________ 

 

 

Årets medlem 

Vilken medlem tycker du borde uppmärksammas lite extra? Du får nominera ett 
namn och ge en liten motivering. Den person som får flest röster får titeln årets 

medlem. 

 

_____________________________________________ 

  



Årets bruksekipage 

Tilldelas det ekipage som under tävlingsåret uppnår högst genomsnittsprocent på 
ekipagets två bästa officiella starter plus eventuella extra procent enligt tabellen 
nedan. Priset är tänkt att främja de ekipage som har nått bäst resultat under året, 
inte de som tävlat flest gånger. 
OBS! Har du endast ett tävlingsresultat under året - skicka in det ändå - dock räknas 
de som har två resultat framför i resultatlistan. 
Hund som under året blivit uppflyttad får tävla med resultat från samtliga klasser de 
tävlat i. Den tävlande väljer själv vilka resultat som de vill skicka in och ansvarar själva 
för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras. 

Beroende på klassens svårighetsgrad erhålls följande bonusprocent: 
AKL: + 1 % 
LKL: + 2 % 
HKL: + 4 % 
EKL: + 6 % 

Extraprocent: 
Känd mentalstatus (MH) ger 1 % (ger poäng varje år). 
Varje klassvinst i de två starterna ger 2 %. 
Certpoäng (640p skh-gr / 520p öv gr) ger 3 % (om inte certifikat fås). 
Certifikat ger 5 %. 
Brukschampionat ger 10 % (räknas endast det år championatet erövras). 
Deltagande i SM i bruks ger 15 % (räknas endast det år som man deltar). 
Placering 1-3 på ovanstående SM ger 25 %. 
Tjänstehundscertifikat i räddning/bevakning ger 5 % (räknas endast det år certet 
erövras).  

  



Årets lydnadsekipage 

Tilldelas det ekipage som under tävlingsåret uppnår högst genomsnittsprocent på 
ekipagets två bästa officiella starter plus eventuella extra procent enligt tabellen 
nedan. Priset är tänkt att främja de ekipage som har nått bäst resultat under året, 
inte de som tävlat flest gånger. 
OBS! Har du endast ett tävlingsresultat under året - skicka in det ändå - dock räknas 
de som har två resultat framför i resultatlistan. Hund som under året blivit uppflyttad 
får tävla med resultat från samtliga klasser de tävlat i. Den tävlande väljer själv vilka 
resultat som de vill skicka in och ansvarar själva för att sammanställa respektive 
hunds resultat, som ska kunna verifieras. 

Beroende på klassens svårighetsgrad erhålls följande bonusprocent: 
Startklass: + 1 % 
Klass 1: + 2 % 
Klass 2: + 4 % 
Klass 3: + 6 % 

Extraprocent:  
Känd mentalstatus (MH) samt BPH ger 1 % (ger poäng varje år). 
Varje klassvinst i de två starterna ger 2 %. 
Lydnadsdiplom ger 3 % (räknas endast det år diplomet erövras). 
Lydnadschampionat ger 10 % (räknas endast det år championatet erövras). 
Deltagande i SM i lydnad ger 15 % (räknas endast det år som man deltar). 
Placering 1-3 på ovanstående SM ger 25 %.  

  



Årets agilityekipage 

Det ekipage vinner som under tävlingsåret uppnår högst poängsumma på max 7 
starter plus eventuella extra poäng. Minst ett av resultaten måste vara från antingen 
hoppklass eller agilityklass. 
Tävlingsresultaten omräknas till poäng baserat på placering och klassens 
svårighetsgrad enligt det beräkningssystem som beskrivs nedan. 
Hund som under året blivit uppflyttad får tävla med resultat från samtliga klasser de 
tävlat i. 
Det är bara individuella resultat som räknas! 

Poängberäkning: 
1:a plats: 10p 
2:a plats: 9p 
3:e plats: 8p 
4:e plats: 7p 
5:e plats: 6p 
6:e plats: 5p 
7:e plats: 4p 
8:e plats: 3p 
9:e plats: 2p 
10:e plats och nedåt: 1p (förutsatt att loppet är felfritt) 

Koefficienter för poängen i klassens svårighetsgrad: 
Klass 1: poäng x 1.1 
Klass 2: poäng x 1.3 
Klass 3: poäng x 1.5 

Ex: En 4:e plats i klass 2 = 7p x 1.3 = 9.1 poäng 

Extrapoäng: 
Diplom ger 3 poäng (räknas endast det år diplomet erövras). 
Agilitychampionat (SAgCH och SAg(Hopp)Ch) ger 10 poäng vardera (räknas endast det 
år championatet erövras). 
Deltagande i SM i agility ger 15 poäng (räknas endast det år som man deltar). 
Placering 1-3 på ovanstående SM ger 25 poäng.  

  



Årets rallylydnadsekipage 

Tilldelas det ekipage som under tävlingsåret uppnår högst genomsnittsprocent på 
ekipagets fyra bästa officiella starter plus eventuella extra procent enligt tabellen 
nedan. Priset är tänkt att främja de ekipage som har nått bäst resultat under året, 
inte de som tävlat flest gånger. 
Hund som under året blivit uppflyttad får tävla med resultat från samtliga klasser de 
tävlat i. Den tävlande väljer själv vilka resultat som de vill skicka in och ansvarar själva 
för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras. 

Beroende på klassens svårighetsgrad erhålls följande bonusprocent: 
Nybörjarklass: + 1 % 
Fortsättningsklass: + 2 % 
Avancerad klass: + 4 % 
Mästarklass: + 6 % 

Extraprocent:  
Rallylydnadsdiplom ger 1 % (räknas endast det år diplomet erövras).  
Varje klassvinst i de fyra starterna ger 2 %. 
Rallylydnadschampionatet ger 10 % (räknas endast det år championatet erövras). 
Deltagande i SM i rallylydnad ger 15 % (räknas endast det år som man deltar). 
Placering 1-3 på ovanstående SM ger 25 %. 

  



Årets IGP-ekipage gäller även BSL och FH-spår 

Tilldelas det ekipage som under tävlingsåret uppnår högst genomsnittsprocent på 
ekipagets två bästa officiella starter plus eventuella extra procent enligt tabellen 
nedan. Priset är tänkt att främja de ekipage som har nått bäst resultat under året, 
inte de som tävlat flest gånger. 
OBS! Har du endast ett tävlingsresultat under året - skicka in det ändå - dock räknas 
de som har två resultat framför i resultatlistan. 
Hund som under året bestått prov får tävla med resultat från samtliga klasser de 
tävlat i. Den tävlande väljer själv vilka resultat som de vill skicka in och ansvarar själva 
för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras. 

Beroende på klassens svårighetsgrad erhålls följande bonusprocent: 
IGP 1/BSL 1/IFH 1: + 1 % 
IGP 2/BSL 2/IFH 2: + 2 % 
IGP 3/BSL 3/IGP-FH: + 4 % 

Extraprocent: 
Känd mentalstatus (MH) ger 1 % (ger poäng varje år). 
Varje klassvinst i de två starterna ger 2 %. 
Certpoäng ger 3 %. 
Certifikat ger 5 %. 
Brukschampionat (SE B(IGP)CH) ger 10 % (räknas endast det år championatet 
erövras). 
Deltagande i SM i bruks (IGP) ger 15 % (räknas endast det år som man deltar). 
Placering 1-3 på ovanstående SM ger 25 %. 

  



Årets Nose Work ekipage 

Tilldelas det ekipage som under tävlingsåret uppnår högst poäng enligt nedanstående 
tabell på ekipagets fyra bästa officiella starter plus eventuella extra poäng enligt 
tabellen nedan. Priset är tänkt att främja de ekipage som nått bäst resultat under 
året, inte de som tävlat flest gånger. 
Hund som under året blivit uppflyttad får tävla med resultat från samtliga klasser de 
tävlat i. Den tävlande väljer själv vilka resultat som de vill skicka in och ansvarar själva 
för att sammanställa respektive hunds resultat, som ska kunna verifieras. 
Den tävlande kan välja resultat från olika grenar och klasser tex ett resultat från TSM 
klass 2 och tre resultat från TEM Fordon klass 1. 

OBS! Eftersom man i Nose Work inte uppger sin klubbtillhörighet på samma sätt som 
i övriga sporter är det tillräckligt att tävlingsmeriterna har tagits då man är medlem i 
klubben. 

Poäng för resultat: 
Poäng för funna gömmor och färdigmeddelanden (min 0 poäng, max 100 poäng) – Fel 
(min 0, max 24) 

Beroende på klassens svårighetsgrad erhålls följande bonuspoäng för varje av de 
fyra starterna: 
Klass 1: + 0 poäng 
Klass 2: + 6 poäng 
Klass 3: + 12 poäng 
Elit: +18 poäng 

Extraprocent: 
- Varje klassvinst i de fyra starterna ger +2 poäng per klassvinst (avser inte vinst i ett 
av söken utan totalvinst i klassen.) Totalt kan max +8 poäng tilldelas för klassvinster 
under ett år. 
- 3 diplom i samma gren = möjlighet till uppflytt ger +3 poäng (både uppflytt i TEM 
och TSM kan räknas med). Totalt kan max +6 poäng tilldelas för uppflytt varje år 
(räknas endast det år det 3:e diplomet tas i respektive gren/klass). 
- Nose Work-championat eller beteckningen NW-Elit ger +20 poäng (räknas endast 
det år championatet/beteckningen erövras). 
- Deltagande i SM i Nose Work ger +20 poäng (räknas endast det år man deltar) 
- Placering 1-3 på ovanstående SM ger +30 poäng (räknas endast det år placeringen 
tas).  

  



Årets allroundekipage 

För att vinna detta pris är det inte topplaceringar i en enskild gren som räknas utan 
det ekipage som erövrat högsta sammanlagda poäng från olika grenar. 
Kommer två ekipage på samma poäng vinner det ekipage som har resultat från flest 
grenar. Poängräkningen avser officiella starter inom SKK och SBK och i grenar som alla 
raser är välkomna att tävla i (ej rasspecifika prov).  
Ett resultat från varje gren räknas: Lydnad, Bruks spår, Bruks sök, Bruks rapport, Bruks 
Patrull, BSL, FH-spår, Rallylydnad, Freestyle, Htm, Nose Work, Viltspår, Agility, 
Utställning. 

Lydnad 
1:a pris klass 3 20 
2:a pris klass 3 17 
3:e pris klass 3 15 
1:a pris klass 2 15 
2:a pris klass 2 12 
3:e pris klass 2 10 
1:a pris klass 1 10 
2:a pris klass 1 7 
3:e pris klass 1 5 
Uppfl. startklass 4 
Godk. startklass 2 

Bruks 
Certifikat elitklass 20 
Certpoäng elitklass 19 
Godkänd elitklass 18 
Uppflyttad från högre klass 15 
Godkänd högre klass 13 
Uppflyttad från lägre klass 10 
Godkänd lägre klass 8 
Uppflyttad från appellklass 5 
Godkänd appellklass 4 

BSL (Brukshundsprov Spår 
Lydnad) samt FH-spår 
Utmärkt IGP-FH 20 
Mycket God IGP-FH 17 
God IGP-FH 15 
Utmärkt BSL 3 / IFH 2 15 
Mycket God BSL 3 / IFH 2 13 
God BSL 3 / IFH 2 11 
Utmärkt BSL 2 / IFH 1 11 
Mycket God BSL 2 / IFH 1 9 
God BSL 2 / IFH 1 7 
Utmärkt BSL 1 7 
Mycket God BSL 1 5 
God BSL 1 4 
Tillfredställande BSL 1 2 
 

Rallylydnad 
Certpoäng mästarklass 20 
Genomförd start mästarklass 
15 
Kvalificeringspoäng avancerad 
klass 15 
Genomförd start avancerad 
klass 10 
Kvalificeringspoäng 
fortsättningsklass 10 
Genomförd start 
fortsättningsklass 5 
Kvalificeringspoäng 
nybörjarklass 5 

Agility 
Cert/certplacering 20 
Felfritt lopp klass 3 19 
Upp till 10 fel klass 3 18 
Felfritt lopp klass 2 15 
Upp till 5 fel klass 2 14 
Upp till 10 fel klass 2 13 
Felfritt lopp klass 1 10 
Upp till 5 fel klass 1 9 
Upp till 10 fel klass 1 8 
Upp till 20 fel klass 3 5 
Upp till 20 fel klass 2 3 
Upp till 20 fel klass 1 2 

Viltspår 
1:a pris med HP 10 
1:a pris 8 
2:a pris 5 
3:e pris 3 
Godkänt anlagsprov 2 

Utställning 
Cert 15 
CK 12 
Excellent 10 
Very good 8 
Good 6 
Sufficient 4 

Nose Work 
Certifikat 20 
Start Elitklass 17 
Diplom klass 3 15 
Start klass 3 12 
Diplom klass 2 10 
Start klass 2 8 
Diplom klass 1 6 
Start klass 1 4 
Godkänt doftprov 2 
 

Freestyle 
Cert/uppfl.poäng klass 3 20 
Genomförd start klass 3 17 
Uppflyttningspoäng klass 2 15 
Genomförd start klass 2 12 
Uppflyttningspoäng klass 1 10 
Genomförd start klass 1 5 

Htm 
Cert/uppfl.poäng klass 3 20 
Genomförd start klass 3 17 
Uppflyttningspoäng klass 2 15 
Genomförd start klass 2 12 
Uppflyttningspoäng klass 1 10 
Genomförd start klass 1 5 
 

 


