
 
 
 
 

Statuter 
Årets Arbetande hund 
- gäller från 1 januari 2018 

 
 
 
 
 
 
 

1.  Grundregler för årets arbetande hund: 
• Den som anges som ägare till hunden ska vara medlem i Pinschersektionen. 

• Anmälan till Pinschersektionens tävling sker antingen via e-post/post till 
den person som sammanställer resultaten. Sista anmälningsdatum ska 
framgå på sektionens hemsida. 

• På anmälan skall det tydligt framgå: 
- hundens kompletta namn 
- registreringsnummer 
- officiellt registrerat resultat: datum, plats 
- tävlingskategori/er 
- ägare 
- adress 
- medlemsnummer 
- datum för genomfört HD-röntgen samt känd mental status, MH, 

BPH, om detta är gjort. 

• Den som anmäler sin pinscher till tävlingen skall alltid ange upp till och 
med fem 
(5) resultat på anmälningen och vara uträknad enligt statuterna. Endast 
svenska resultat räknas. Felaktiga resultat räknas inte. 

• Det är de fem (5) bästa tävlingsresultaten under kalenderåret som hunden 
deltar med. Om flera hundar har samma poäng vinner den hund som 
deltagit i flest grenar. Om man även där har samma antal grenar delar 
hundarna på vinsten. Minst ett resultat utöver grundpoängen krävs för att 
få delta i tävlingen. Hunden får delta med färre resultat än fem (5). 

• Finns inte resultat registrerade på SKK’s Hunddata skall styrkande 
protokoll bifogas i anmälan. Detta kan sändas in via post eller 
inscannat via e-post. 

• Grundpoäng delas alltid ut. 

• Sammanställningen kontrollräknas av en av styrelsen utsedd person. 

• Mångfaldspoäng ges till de som har tävlat i mer än en gren. För att få 
tillgodoräkna sig mångfaldspoäng måste man ha angivit minst ett (1) 
resultat från minst två (2) olika grenar som ingår i anmälan till Årets 
Arbetande hund



Poängberäkning 
 

1.  Grundpoäng: 
Poäng ges för: 
HD-röntgad - 30 poäng  
Genomfört MH/BPH – 50 poäng 
 

2.  Lydnad: 
Poäng ges för: 
1:a pris/uppflyttning - 50 poäng 
2:a-3:e pris / godkänd - 40 poäng  
Deltagit - 30 poäng 
 

Viltspår: 
Poäng ges för: 
1:a pris - 50 poäng  
2:a-3:e pris - 40 poäng 
Deltagit - 30 poäng 

 
Agility: 
Poäng ges för:  
Uppflyttning - 50 poäng  
0-20 fel - 40 poäng 
Deltagit - 30 poäng 

 
Nosework:  
Poäng ges för:  
Uppflyttning, 100-97p - 50 
poäng 96-50p - 40 poäng 
Deltagit - 30 poäng 

	
Freestyle/HTM: 
Poäng ges för: 
Uppflyttning - 50 poäng 
Min 5 p i alla kategorier - 40 poäng 
Deltagit - 30 poäng 

 
Bruks: 
Poäng ges för:  
Uppflyttning - 50 poäng  
Godkänd - 40 poäng 
Deltagit – 30 poäng 
 
Rallylydnad: 
Poäng ges för: 
Uppflyttning/kvalificerade - 50 poäng 
Godkänd, minst 50 p - 40 poäng 
Deltagit - 30 poäng 

 
 
 



Drag: Skidor/Caniecross/Fordon 
Poäng ges för:  
1:a pris – 50 poäng  
2:a-3:e pris – 40 poäng 
Deltagit – 30 poäng 

	
	
	

3.   
 

Mångfaldspoäng: 
Poäng ges för: 
2 grenar - 20 poäng 
3 grenar - 30 poäng 
4 grenar - 40 poäng 
5 grenar - 50 poäng 

 
 
 
 

Vi reserverar oss för eventuella fel.  
Vi önskar er ett gott tävlingsår! 
Vinnarna kommer att utmärkas på årsmötet. 



 


