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Bakgrund och syfte 
Priset utdelas till årets mest meriterade utställningshund som under kalenderåret före respektive 
årsmöte erhållit högsta poäng enligt bifogad beräkning. 
 

 

Priset 

Vandringpriset består av ett pris och ett diplom med tillhörande digitaliserad pärm på SKVs hemsida. 

Priset är evigt vandrande och delas ut på årsmötet.  

Rev 2011, 2018 och 2022. 

 

Statuter 

1. Hundens ägare ska vara medlemmar i SKV. Hunden måste vara svenskregistrerad. 
2. Endast officiella utställningar inom Sverige räknas. 
3. De fem (5) officiella utställningar med högst poäng räknas. 
4. Meriterna ska intjänas för minst fyra (4) domare. 
5. BIS på SKV-utställningar räknas som BIR. 
6. BIR-BIM poäng uträknas av SKV. 
7. Gruppresultat från grupp fem. Endast gruppresultat där BIR-poängen  

räknas får tillgodoräknas. Har gruppresultat inte inkommit till av SKV utsedd person före 15 
januari året efter tävlingsåret, räknas endast BIR och BIM resultat. 

 

Ansökan 

Sammanräkningen utförs av styrelsen utsedd person/personer. 
Föraren/ägaren ska själv insända meritförteckning före den 15:e januari året efter tävlingsåret (se 

hemsidan). Ett tävlingsår är lika med kalenderår. Anmälan öppnar den 15:e december. Det är 

anmälarens ansvar att sända in korrekta uppgifter. 

Fotografi på hunden med namn och meriter kan sändas digitalt eller per post och ska finnas 

tillgängligt till årsmötet för att sättas in i pärmen. 

 

Dessa statuter kan vid behov ändras av styrelsen. 

 

Uppdaterad 2022-11-30 

Styrelsen 

Specialklubben för Västgötaspets 
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Poängberäkning 

 

Antal deltagare på officiell utställning BIR BIM 

1-10 20 p 10 p 

11-20 25 p 12,5 p 

21-30 30 p 15 p 

31-40 35 p 17,5 p 

41-50 40 p 20 p 

51-60 45 p 22,5 p 

61-70 50 p 25 p 

71-80 55 p 27,5 p 

81-90 60 p 30 p 

91-100 65 p 32,5 p 

˃ 100 70 p 35 p 

 
 
 

Grupplaceringar i grupp fem och placeringar i BIS: 

BIG-1 25 p BIS-1 25 p 

BIG-2 20 p BIS-2 20 p 

BIG-3 15 p BIS-3 15 p 

BIG-4 10 p BIS-4 10 p 

 
 
 


