
Regler för Årets hund vid Eskilstuna Brukshundklubb 

Allmänna regler:  

 Tävlingstillfällen ska vara genomförda under aktuella kalenderår, d.v.s. från 1 januari 

till 31 december det år priset delas ut för.  

 Hundens förare ska vara medlem i, samt tävla för Eskilstuna brukshundsklubb i 

aktuell gren, vid varje tävlingstillfälle under det år som priset avser. 

 Hundens förare/ägare ansvarar själv för att via hemsidan skicka in aktuella resultat i 

slutet på året enligt anvisning på hemsidan.  

 Förare/ägare väljer själv vilka tre resultat som ska skickas in. 

 För sent inkomna resultat eller resultat som inte kan kontrolleras via SKK hunddata 

eller annan databas, räknas inte.  

 Max tre resultat/ gren 

 Om du deltagit i vårt KM (klubbmästerskap) i den aktuella grenen får du ett (1) extra 

poäng. 

Bruks 

Bästa appellhund.  

Som vinnare utses den som under året haft högst medelpoäng från officiell 

appellklasstävling. Vid lika poäng vinner den som har högsta medelpoäng på  

1. Spår 

2. Spår + budföring 

Bästa Brukshund (lkl-ekl)  

Som vinnare utses den som under året fått högsta medelpoäng (inkl. två decimaler) på max 

tre officiella bruksprov.  

Medelpoängen multipliceras med:  

Lägre klass poäng x 1,0 

Högre klass  poäng x 1,05 

Elitklass  poäng x 1,10 

    
Vid lika medelpoäng vinner den som har högst medelpoäng (före multiplicering) på  

1. Huvudmoment (spår, sök, rapport etc.) 

2. Specialmoment (huvudmoment + budföring/uppletande)  

Lydnad* 

Vinnande hund blir den som under året fått högsta medelpoäng (inkl. två decimaler) på max 

tre officiella lydnadsprov.   

Klass 1 poäng x 1,0 

Klass 2 poäng x 1,05 

Klass 3 poäng x 1,10 

Elit  poäng x 1,15 
*ändra benämningar efter fastställande av lydnadsregler för 2017.  



Regler för Årets hund vid Eskilstuna Brukshundklubb 

Specialsök 

Placering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poäng 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Rallylydnad 

Nybörjare poäng x 1,0 

Fortsättning poäng x 1,05 

Avancerad poäng x 1,10 

Mästarklass poäng x 1,15 

IPO 
Årets IPOhund genomförs utifrån resultat från officiella prov under kalenderåret enligt 

följande: 

 Resultat från officiella prov räknas 

 Resultaten poängsätts enligt följande: 

IPO I-III 
Poäng 

270-300 poäng 7 

240-269 poäng 5 

210-239 poäng 2 

Tillägg: Certpoäng ger +2p och Cert ger +4p 

Agility 
En vinnare kommer att utses för vardera large, medium och small. Resultat från Agilityklass 

och Hoppklass räknas lika. 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Noll hinderfel och noll tidsfel 7 poäng 8 poäng 9 poäng 

Noll hinderfel men tidsfel 6 poäng 7 poäng 8 poäng 

5 hinderfel och noll tidsfel 5 poäng 6 poäng 7 poäng 

5 hinderfel och tidsfel 4 poäng 5 poäng 6 poäng 

Målgång, dvs ej diskad = 2 poäng i samtliga klasser (kan dock inte kombineras med 

ovanstående poäng på samma tävling). 

Vinnaren i resp klass och gren tilldelas ytterligare ett (1) poäng.  

Utställning 
Hundägaren skall vara medlem i Eskilstuna brukshundsklubb vid varje (officiella) 

utställningstillfälle. 

Exempel på poängräkning: Om du på en utställning blivit BIS 1 räknas resultatet så här, 

Ex = 1p, BIR = 7p, BIG 1 = 5p, BIS 1 = 5p (totalt 18 poäng) 

3 bästa resultat räknas. 

Placering Ex BIR BIM 
BTKL/B

HKL 2 

BTKL/B

HKL 3 

BTKL/B

HKL 4 
BIG 1 

poäng 1 7 5 4 3 2 5 

Placering BIG 2 BIG 3 BIG 4 BIS 1 BIS 2 BIS 3 BIS 4 

poäng 4 3 2 5 4 3 2 
 


