
Kennel Brinketorps vandringspris 

DEN GYLLENE ROTTWEILERN 
Instiftat 1995, 1:a tävlingsåret 1995 delades ut första gången på årsmötet 1996. 

(Reviderade statuter 2003) 
 

• Skicka in dina styrkta resultat (om resultatet inte finns på SKK Hunddata) till: Bruksnytt@rottweilerklubben.se senast -se 
aktuellt nr 5 av ”Rottweilern” 

• Poäng beräknas enligt nedanstående poängtabell samt följa villkoren i punkterna a) – g) 
• Den uppfödare som erhåller 8 inteckningar vinner priset för gott 
• Priset delas ut på Svenska Rottweilerklubbens/AfR årsmöte 
• Tillsammans med priset följer en plakett vilken är bevis på inteckning i priset 
• På priset skall en gravyrplatta sättas med vinnarens kennelnamn och namn, årtal samt antal poäng. Plattans storlek skall 

vara lika år från år, ex. Pirens kennel/G. Johansson 190 poäng 1995 
• Vinnaren skall vårda priset väl och är ansvarig för uppkomna skador under vinnarperioden 
• Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelse skall föra lista över vinnare med årtal, namn och telefonnummer 
• Vinnaren presenteras i tidningen “Rottweilern” 

 

Villkor för deltagande: 
a) Maximalt 10 hundar från högst två (2) kullar.  
b) Maximalt två (2) resultat per hund. 
c) Hundar, som resultat räknas på, skall ha uppnått 15 
månaders ålder och får högst fylla 5 år tävlingsåret. 
d) Samtliga hundar som ingår skall vara röntgade, höftleder 
och armbågar. 
e) Minimum fyra (4) hundar måste ha bruksresultat. Dit 
räknas även tjänstecert och resultat från SM bruksprov för 
Rottweiler. Det kan vara samma hundar som erhåller 
utställningsresultat då två (2) resultat per hund får räknas. 
Resultat för tjänstecert skall, om styrelsen finner så befogat 
(resultaten finns ej registrerade på SKK:s datalistor), kunna 
vidimeras med kopia från tjänstehundsprov, där det klart 
framgår att hunden genomfört godkänt certprov. 
f) Minimum fyra (4) hundar måste ha utställningsresultat. 
Det kan vara samma hundar som erhåller bruksresultat, då 
två (2) resultat per hund får räknas. 
g) Resultat från SSU respektive SM i bruksprov för 
Rottweiler ger företräde vid lika poäng. 
 
Poängtabell: 
 
MH:              2 poäng 
Exteriör unghundsbeskrivning:  2 poäng 
 
MT: 
Mentaltest godkänd:      3 poäng 
Exteriörbeskrivning godkänd:   3 poäng 
 
Svenska Rottweilerklubbens/AfR officiella utställningar: 
1:a        3 poäng 
2:a       1 poäng 
CK       5 poäng 
HP       4 poäng 
Vid erhållande av CK får endast CK-poäng räknas. 
Gäller Svenska Rottweilerklubbens/AfR utställningar. 

Svensk segrarutställning, SSU: 
Får räknas för hundar från 15 mån - 5 år 
G        2 poäng 
SG       4 poäng 
V        5 poäng 
Placeringar 1 - 5 ger 1 poäng extra 
 
Officiella bruksprov: 
Akl, ufl      2 poäng 
Lkl, ufl      3 poäng 
Hkl, gk      4 poäng 
Hkl, ufl     5 poäng 
Ekl, gk      6 poäng 
Ekl, cp      7 poäng 
 
IPO/BHP I    3 poäng 
IPO/BHP II    4 poäng 
IPO/BHP III    5 poäng 
 
BSL I      2 poäng 
BSL II      3 poäng 
BSL III      4 poäng 
 
Tjänstecert/försvarsmaktshund   3 poäng 
Tjänstecert, räddning       5 poäng 
 
SM i bruksprov för Rottweiler: 
1:a plats 
Lkl  6 poäng  Hkl  6 poäng   Ekl  7 poäng 
2:a plats 
Lkl  5 poäng  Hkl  5 poäng   Ekl  6 poäng 
3:e plats 
Lkl  4 poäng  Hkl  4 poäng   Ekl  5 poäng 
Övriga placeringar 
Lkl 2 poäng   Hkl  2 poäng  Ekl  3 poäng 
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