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 Statuter och poängberäkning  

   

  

 

Bakgrund och syfte 

Vandringspris för bruks- och lydnadsprov delas årligen ut enligt de statuter som följer nedan, 

fastställda av Västgötaspetsringens styrelse vid möte 1984-10-27, reviderat enligt nedan. 

Priset tillfaller det västgötaspetsekipage som under kalenderåret före respektive årsmöte uppnått den 

högsta poängsumman enligt nedanstående tabell. 

 

 

Priset 

Vandringspriset 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 förare och ägare ska vara medlemmar i SKV. Hunden måste vara svenskregistrerad. 

2. Endast officiella tävlingar inom Sverige räknas. 
3. De fem (5) officiella tävlingstillfällen inom bruks- och lydnadsprov med högst poäng räknas 

samt deltagande på eller uttagen till SM*. 

Vid tävling inom både bruks och lydnad får sex (6) tävlingstillfällen räknas. 

4. I det fall två eller flera hundar under samma tävlingsår uppnår samma poängsumma, gäller 

högsta poäng på näst bästa resultat o.s.v. 

5. Hund som lyckats erövra priset tre gånger föräras en plats i ”Hall of Fame” på SKVs hemsida. 

 

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. 

 

 

Uppdaterat 2022-11-30 

Styrelsen 

Specialklubben för Västgötaspets 
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Poängberäkning: 

 
BRUKSPROV 

Appellklass Lägre klass Högre klass Elitklass 

125p = 3p 300p = 4p 300p = 5p 325p = 6p 

145p = 4p 360p = 5p 360p = 6p 390p = 7p 

175p = 5p 420p = 6p 420p = 7p 455p = 8p 

195p = 6p 480P = 7p 480P = 8p 520p = 9p 

215p = 7p 540p = 8p 540p = 9p 585p = 10p 

250p = 8p 600p = 9p 600p = 10p 650p = 11p 

 

Uppflyttning alla klasser Certifikat Brukschampion 

+5p +12p +20p 

 

LYDNADSPROV 

Startklass Klass I Klass II Klass III 

120p = 2p 192p = 3p 192p = 4p 192p = 5p 

140p = 3p 224p = 4p 224p = 5p 224p = 6p 

160p = 4p 256p = 5p 256p = 6p 256p = 7p 

180p = 5p 288p = 6p 288p = 7p 288p = 8p 

200p = 6p 320p = 7p 320p = 8p 320p = 9p 

 

LD alla klasser Lydnadschampion Uttagen/Deltagande SM SM Placering 1-10   

+5p +20p +20p +20p 

*Poäng för SM-deltagande eller uttagen till SM får räknas med utöver 5 lopp (eller 6 lopp om man 

tävlat inom både bruks och lydnad). 

 


