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Poängräkningsregler för utställningar  

Poängräkning för vinstrikaste varghunds listan  

Gällande fr o m 2020-01-01  

 

Poäng räknas vid varje officiell utställning arrangerad av SKK eller SvVK samt vid SvIVK:s specialer, officiell och 

inofficiella. 

 

För att tillräkna sig poäng måste hundens ägare vara medlem i SvIVK. Vid samägd hund räcker det om en av 

ägarna är medlem. 

För Vinstrikaste uppfödare krävs att uppfödaren är medlem i SvIVK under aktuellt år men att ägarna till de 

poängräknade hundarna inte behöver vara det. 

För vinstrikaste avelshane och avelstik gäller att ägaren till avelsdjuret måste vara medlem i SvIVK under aktuellt 

år men att ägarna till hundarnas avkommor inte behöver vara det. 

Deltagande medlem måste vara medlem i SvIVK den dagen en poängräknande tävling avgörs för att få räkna 

med den. Gäller även de tävlingar där deltagarens hundars avkommor placerar sig. Man kan alltså inte 

tillgodogöra sig poäng retroaktivt  

VINSTRIKASTE VARGHUND, VINSTRIKASTE I MOTSATT KÖN OCH VINSTRIKASTE VETERAN: 

De fem bästa resultaten från SKK, SvVK och SvIVK:s utställningar och för fem olika domare räknas enligt poäng 

nedan.  

Vinstrikaste varghund och vinstrikaste varghund i 
motsatt kön 

Vinstrikaste veteran (Hund som tävlar i veteranklass) 

SKK utställningar: 
BIS-1 = 10 poäng        BIG-1 = 5 poäng 
BIS-2 =   8 poäng        BIG-2 = 4 poäng 
BIS-3 =   7 poäng        BIG 3 = 3 poäng 
BIS-4 =   6 poäng        BIG-4 = 2 poäng 
 
SVVK utställningar: 
BIS-1 = 5 poäng 
BIS-2 = 4 poäng 
BIS-3 = 3 poäng 
BIS-4 = 2 poäng 
 
På SKK, SVVK och SvIVK utställningar (officiella 
utställningar och inofficiella varghundsspecialer): 
 
BIR = 10 poäng +1 poäng för varje slagen hund i rasen 
upp till 30 slagna. Därefter 1 poäng ytterligare för 
varje fullt 10-tal slagna hundar. 
 
BIM = 7 poäng + 1 poäng för varje slagen hund i könet 
upp till 30 slagna. Därefter 1 poäng ytterligare för 
varje fullt 10-tal slagna i könet. 
 
BH/BT-2 = 4 poäng 
BH/BT-3 = 3 poäng 
BH/BT-4 = 2 poäng 
För BH/BT 2-4 dessutom 1 poäng för varje slagen 
hund i könet upp till 30 slagna. Därefter ytterligare 1 
poäng för varje fullt 10-tal slagna i könet. 

SKK utställningar: 
BIS-1, Veteran = 10 poäng 
BIS-2, Veteran =   8 poäng  
BIS-3, Veteran =   7 poäng  
BIS-4, Veteran =   6 poäng  
 
SVVK utställningar: 
BIS-1, Veteran = 5 poäng 
BIS-2, Veteran = 4 poäng 
BIS-3, Veteran = 3 poäng 
BIS-4, Veteran = 2 poäng 
 
På SKK, SVVK och SvIVK utställningar (officiella utställningar 
och inofficiella varghundsspecialer): 
 
BIR Veteran = 4 poäng 
BIM Veteran = 2 poäng 
 
Placering i veteranklass 
1:a = 4 poäng 
2:a = 3 poäng 
3:a = 2 poäng 
4:a = 1 poäng 
 
CK = 1 poäng 
EXCELLENT = 1 poäng 
HP = 1 poäng 

Not. En veteran kan placera sig på både Vinstrikaste veteranlistan och på Vinstrikaste varghundslistorna. Det är 

separata listor. 
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UPPFÖDARE 

Den sammanlagda poängen för de fem bästa BH/BT-placerade hundarna ur minst två kullar, enligt ovanstående 

poängsystem.  

AVELSHANE  

Som måste ha fyra avkommor med poäng (dvs placerade i BH/BT-klass) De fyra avkommorna som har högst 

poäng räknas. Avkommorna måste vara undan minst två tikar.  

AVELSTIK  

Som måste ha fyra avkommor med poäng (dvs placerade i BH/BT-klass) De fyra avkommorna som har högst 

poäng räknas. Avkommorna kan vara ur en kombination. 
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