
Poängberäkning för listorna.  
(Beslutsunderlag  2014-06-23) 

   

Freestyle/Heelwork to music 
Endast svenska officiella resultat räknas. 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 

15-20 p    5 p 15-20 p    10 p 15-20 p   15 p 

21-30 p  10 p 21-30p     15 p 21-30 p   20 p 

Diplom 15 p Diplom 20 p Championat 30 p 

 

Uppflyttning ger 5 extra poäng. Diplom och championat räknas som ett separat resultat. De fem 

bästa resultaten räknas. Poäng för certifikat får endast räknas till dess hunden erhållit championat. 

FD I-III räknas som ett resultat. 

 

Rallylydnad 
 

Endast svenska officiella resultat räknas. 

Poäng Nybörjarklass Fortsättningsklass Avancerad klass Mästarklass 

60-69 5 8 10 15 

70-89 8 10 15 20 

90-100 10 15 20 25 

Diplom 15 20 25 30 

 

Diplom och championat räknas som ett separat resultat. 

De fem bästa resultaten räknas. 

 
( Extra placeringspoäng, 3-2-1 för platserna 1-2-3, räknas endast för att beräkna inbördes ordning mellan hundar med 

samma slutresultat) 

 

Lydnad 

Endast svenska officiella resultat räknas. 

Pris Klass 1 Klass 2 Klass 3 Elit 

3e 5 8 10 15 

2a 8 10 15 20 

1a 10 15 20 25 

Diplom/championat 15 20 25 30 

 

Diplom och championat räknas som ett separat resultat. 

De fem bästa resultaten räknas. 

 

 

  



Bruks 

Endast officiella svenska resultat räknas 

 Appelklass Lägre klass Högre klass Elitklass 

Godkänd 8 10 15 20 

Uppflytt 10 15 20 25 

 

Certpoäng 30 p     Championat 30 p 

Cert och championat räknas som separata resultat. 

De fem bästa resultaten räknas. 

 

Viltspår 

Endast officiella svenska resultat räknas 

Anlag  godkänd                      15 p 

Öppenklass  3e pris               10p     

                       2a pris               15p     

                       1a pris               25p     

                       Championat    30p 

                       Hp 5 extra poäng 

Championat räknas som ett separat resultat. Extra poäng för Hp adderas till det resultat hunden 

uppnått vid det prov då Hp utdelats. 

De fem bästa resultaten räknas. 

 

Årets Parson  

Hundar med utställnings- och arbetspoäng. De fem bästa resultaten räknas. Deltagande hund skall ha 

resultat från utställning och grytaktivitet, minimum grytanlag kvalitet 1. 

Årets uppfödare 

Uppfödare som fött upp hundar som både arbetar och får poäng på utställning (dvs. tilldelats Ck). 

Fem hundar räknas och minst en av de ingående hundarna skall ha en grytmerit med i sina resultat, 

minimum ett grytanlagsprov kvalitet 1, och minst en av de ingående hundarna skall ha tilldelats 

poäng på svensk officiell utställning. De enskilda individerna behöver inte ha tagit poäng i båda 

disciplinerna, varför poängen kan skilja sig från de i Årets parson. 

Årets Parsonuppfödare sammanställs efter säsongen är slut. 

  



Årets utställningsparson 

Resultaten för Årets Utställningsparson sköts av Parsonklubben. Du behöver alltså inte skicka in dina 

resultat. Endast de fem bästa resultaten under året räknas ihop per hund. För att få poäng måste 

hunden blivit placerad i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass, dvs de måste fått ett CK på en 

officiell utställning. Rasspecialen har särskilda poäng. Utställningar där FC:s utställningsregler 

tillämpas räknas EJ då bedömningsgången saknar Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass. 

Rasspecialen Stora/Lilla 

BIR                                  30 /  15 p 

BIM                                 25 / 12,5p 

2:a bästa tik/hane        20 / 10p 

3:e bästa tik/hane        18 /   9p 

4:e bästa tik/hane        16 /    8p 

5:e bästa tik/hane        14 /   7p 

Officiell utställning i Sverige 

BIR                    7 + 1p per slagen hund* (samtliga deltagare) 

BIM                   6 + 1p per slagen hund* (samma kön) 

2:a tik/hane    4 + 1p per slagen hund* (samma kön) 

3:e tik/hane    3 + 1p per slagen hund* (samma kön) 

4:e tik/hane    2 + 1 p per slagen hund* (samma kön) 

5:e tik /hane   1 + 1p  per slagen hund* (samma kön) 

* med ”slagen hund” avses besegrad kvalitetsbedömd hund, (ej anmäld hund som inte kommit till start.) 

 

Årets arbetande parson.  

För att tävla i Årets arbetande parson krävs poäng i minst två olika arbetsgrenar. De fem bästa 

resultaten räknas. Poäng för alla resultat räknas, dock max 130 poäng per gren.  

Agility 

Poängberäkning:  

Endast de fem bästa resultaten under året räknas ihop per hund i respektive gren. 

Endast officiella svenska resultat räknas. 1:a placering + certifikat i agility räknas som ett resultat. 

Endast nollade resultat räknas. 

Certifikat ger 5 extra poäng 

Championat 30p 

Pluspoäng för antalet deltagare/7. 

Totala summan avrundas uppåt till närmsta heltal. 



Agility/Hopp I 

Placering 1: 10p 

Placering 2: 8p 

Placering 3: 6p 

Placering 4: 5p 

Placering 5: 4p 

Agility/Hopp II 

Placering 1: 15p 

Placering 2: 12p 

Placering 3:   9p 

Placering 4:   7p 

Placering 5:   6p 

Agility/Hopp III 

Placering   1: 25p 

Placering   2: 20p 

Placering   3: 15p 

Placering   4: 12p 

Placering   5: 10p 

Placering   6:   8p 

Placering   7:   6p 

Placering   8:   4p 

Placering   9:   2p 

Placering 10:   1p 

 

Gryt 

Endast de fem bästa resultaten räknas. Endast officiella svenska resultat räknas. Endast ett 

provgrytsprov och ett apporterings prov får räknas. Högst tre (3) jaktprov får räknas per år. 

 

Grytanlagsprov                                     kvalitet 2            10p 

Godkänt grytapporteringsprov                                      20p 

Godkänt grytanlagsprov                      kvalitet 1           30p 

Grytjaktprov *                                        1:a pris              60p 

                                                                  2:a pris              40p 

                                                                  3:e pris              20p 

Grytjaktchampionat                                                         30p 

Hund som erhållit poäng för grytanlagsprov, kvalitet 2, och därefter godkänns i anlagsprov, kvalitet 1, får 

endast tillgodoräkna sig poäng från det sistnämnda provet. Hund som erhåller poäng från två eller fler 

anlagsprov, kvalitet 2, får endast räkna ett provresultat. 



Av poäng som tilldelats vid två eller fler apporteringsprov får endast ett prov räknas 

* Grytdomaren föreslår ett pris på ett genomfört grytjaktprov, som sedan ska fastställas av ett 

kollegium. 

Provperioderna är 1/8-31/10, 1/11-31/1, 1/2-31/3. Kollegiet sammanträder senast tre veckor efter 

varje periods avslut och har två veckor på sig efter mötet att meddela fastställda priser till 

provsekreteraren i arrangerande klubb för registrering i SKK:s stambok. 

 

Bestämmelserna och poängtabellerna har fastställts 2014-06-27 av SPRTK:s styrelse genom beslut 

per capsulam. 

I beslutet har deltagit: Tommy Torstenson, Anja Månström, Catrin Rönnlund, Silvana Schiöler, Sara 

Karlsson och Eva Düringer (enhälligt) 

 


