
 

Statuter Årets hund Pinschersektionen 
Gäller från 220101 till vidare 
 
 
 

 
 

Förtydligande –Att i alla tävlingsformer delas det ut diplom. 
 
Vi kommer att endast ge ut diplom till vinnande hundarna i kategori utställningshund valp tik/hane, junior 
tik/hane, utställningshund tik/hane, utställningsveteran tik/hane, årets avelshund tik/hane. 
 
Följande kategorier får diplom enligt placering 1,2 3 : 
Årets lydnad, årets allround, årets agility, årets rallylydnad, årets uppfödare, årets mentaluppfödare, årets 
utställningsuppfödare, årets noseworks hund och årets viltspårare 
 
Allt för att minimera kostnader, dessa diplom delas ut på årsmötet och de som inte kommer får dessa 
digitalt via mail, (man anmäler att man tänker komma för att hämta diplom) 
 

1 Årets Utställningsvalp 
 
Grundkriterier 
 
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta. 
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen till Årets Hund. 
Endast Svenska utställningar får vara med. Se mer specifika kriterier under varje deltävlan.  
Utställningsresultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument. 
 
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas. Sista dag för att 
skicka in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år. 
 

 

 

Specifika kriterier 
 
Man deltager med högst 5 utställningar. 
Listan är total men årets hanvalp, tikvalp utses. 
Medlem skickar in hundens namn samt de 5 bästa tävlingsresultaten under året till den ansvarige för tävlingen samt 
kopia på kritiklappar. 
 
Beräkning enligt följande: 
 

Grundpoäng räknas ihop: Poäng  

Utan HP 5 

HP 10 

Deltagande SSPK 10 

Deltagande Pinschersektionens rasspecial 20 

  

Tilläggspoäng: 
Erhålles endast då valpen fått HedersPris=HP 

Poäng Poäng Rasspecialen 

4 placering 12 24 

3 placering 14 28 

2 placering 16 32 

BIM 20 40 

BIR 25 50 

   

Tilläggspoäng Inofficiell utställning: Poäng 

BIG-4 4 

BIG-3 6 

BIG-2 8 



BIG-1 10 

  

Tilläggspoäng Inofficiell utställning 
Är det endast BIS final får man endast dessa poäng 

Poäng 

BIS-4 14 

BIS-3 16 

BIS-2 18 

BIS-1 20 

  

Tilläggspoäng SSPK:  

BIS-4 34 

BIS-3 36 

BIS-2 38 

BIS-1 40 

  
Tilläggspoäng SKK: Poäng 

BIS-4 SKK 54 

BIS-3 SKK 
 
 
 
 

56 

BIS-2 SKK 58 

BIS-1 SKK 60 

 

2 Årets 
Utställningsjunior/Utställningshund/Utställningsveteran 
 

Grundkriterier 
 
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta. 
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen till Årets Hund. 
Endast Svenska utställningar får vara med. Se mer specifika kriterier under varje deltävlan.  
Utställningsresultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument. 
 
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas.  
Sista dag för att skicka in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år. 
 

 

 

Specifika kriterier 
 
Endast svenska officiella resultat, SSPK tilläggspris och sektionens årliga rasspecial får tillgodoräknas.  
Endast resultat får räknas där hunden varit anmäld och tävlat i , dvs har den tävlat i junior är det bara juniorresultat 
som räknas. 
Hunden deltager med högst 5 utställningsresultat, ägaren anmäler vilka som ska räknas med. 
Medlem skickar in hundens namn, registreringsnummer samt de BIR BIM samt BIG/BIS placeringar hunden fått till 
den ansvarige för tävlingen. 
 
Beräkning enligt följande: 
 

Grundpoäng räknas ihop: Poäng  

Cannot Be Judged 0 

Disqualified 0 

Sufficient 0 

Good 1 

Very Good 3 

Excellent 5 

CK 15 

Deltagande SSPK 10 

Deltagande Pinschersektionens rasspecial 20 

  

Tilläggspoäng: Poäng Poäng Rasspecialen 

BIM junior endast SSPK & Pinschersektionens rasspecial ENDAST JUNIOR 5  

BIR junior endast SSPK & Pinschersektionens rasspecial ENDAST JUNIOR 10 



BIM Veteran 5  

BIR Veteran 10 

Tilläggspoäng nedan gäller alla:   

4 bhkl/btkl 12 24 

3 bhkl/btkl 14 28 

2 bhkl/btkl 16 32 

BIM 20 40 

BIR 25 50 

   

BIG-4 SKK och BIS-4 SSPK 14 

BIG-3 SKK och BIS-3 SSPK 16 

BIG-2 SKK och BIS-2 SSPK 18 

BIG-1 SKK och BIS-1 SSPK 20 

  

BIS-4 SKK 14 

BIS-3 SKK 16 

BIS-2 SKK 18 

BIS-1 SKK 20 

 

3 Årets Avels hane/tik  
 
Grundkriterier  
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta.  
Medlemskap måste finnas vid den 1: a medräknade tävlingen till Årets Hund.  
Endast svenska utställningar får vara med. Se mer specifika kriterier under varje deltävling.  
Utställningsresultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
__________________________________________________________________________  
 
Specifika kriterier  
Avelsdjurets avkommor som deltar på Årets Utställningshunds tävling deltar men ett minimum av 3 och ett maximum 
av 6 uppfödda hundar måste det vara.  
Beräkningen sker automatiskt av den som sammanställer Årets Hundtävlingen. 
 

4 Årets Lydnadshund 
 

Grundkriterier 
 
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta. 
Medlemskap måste finnas vid den 1: a medräknade tävlingen till Årets hund. 
Endast svenska officiella resultat får vara med (samt Pinscherklubbens inofficiella klubbtävlingar). 
Resultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument. 
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas. Sista dag för att 
skicka in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år. 
__________________________________________________________________________  
Specifika kriterier  
 
Grundpoängen räknas från år till år. 
Dom 5 bästa tävlingspoängen under året tillgodoräknas enligt tabellen. 
 
__________________________________________________________________________  

Grundpoäng (räknas år från år) Poäng 

Startklass 4 

LK I 6 

LK II 8 

LK III 10 

Svensk Lydnads Champion 20 

Deltagit på SM/ Pallplacering på USM (1,2 eller 3) 30 

 
Utöver detta så får man också poäng för sina resultat på officiella tävlingar som man deltagit på under året samt 
deltagande på ungdoms-SM.  



5 tillfällen får inkluderas i uträkningen. 
 
 

KLASS/TÄVLING POÄNG EXTRA POÄNG EXTRA POÄNG 

Startklass    

Godkänd 120-159p 1 >140 = 1extra poäng >180 = 2 extra poäng 

Uppflyttningsresultat 160-200p 2   

Klass 1    

3e pris 194-223p 0,5 >230 = 1extra poäng >290= 2 extra poäng 

2e pris 224–255 p 1   

1a pris 256–320 p 3   

Klass 2    

3e pris 192–223 p 0,5 >230 = 1extra poäng >290= 2 extra poäng 

2e pris 224–255 p 1   

1a pris 256–320 p 3   

Klass 3    

3e pris 192–223 p 0,5 >230 = 1extra poäng >290= 2 extra poäng 

2e pris 224–255 p 1   

1a pris 256–320 p 3   

(Tävlan i Pinschersklubbens)    

Deltagit 20   

 
 

5 Årets Agilityhund 
 
Grundkriterier 
 
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta.  
Medlemskap måste finnas vid den 1: a medräknade tävlingen. 
Endast svenska officiella resultat får vara med (samt Pinschersektionen inofficiella klubbtävlingar.) 
Resultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument. 
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas. Sista dag för att 
skicka in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år. 
 

 
Specifika kriterier 
 
Resultaten från de 4 bästa individuella hopploppen och de 4 bästa individuella officiella agilityloppen (samt 
placeringen i Pinschersektionen klubbmästerskap räknas.) 
Beräkning enligt följande: 
 

Agility + Hopp Felfritt lopp Upp till 5 fel Upp till 10 fel 

Klass l 20p 10p 10p 

Klass ll 30p 20p 15p 

Klass lll 40p 30p 25p 

    

Tilläggspoäng vid felfri och placerad POÄNG 

10 e plats 1 

9 e plats 2 

8 e plats 3 

7 e plats 4 

6 e plats 5 

5 e plats 6 

4 e plats 7 

3 e plats 8 

2 a plats 9 

1 a plats 10 

  

Tilläggspoäng:  

CERT 5 /st 

Championat 20 

  



Tilläggspoäng för placering på Pinschersektionen klubbmästerskap  

10 e plats 1 

9 e plats 2 

8 e plats 3 

7 e plats 4 

6 e plats 5 

5 e plats 6 

4 e plats 7 

3 e plats 8 

2 a plats 9 

1 a plats 10 

Deltagande på inofficiell Pinschersektionen klubbtävling 
 
klubbstä
vlan  

 

20 

 
 

6 Åretshund Rallylydnadhund 
 
Grundkriterier 
 
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta. 
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen. 
Poängen erhålls för officiella rallylydnadstävlingar i Sverige i klasserna; N, F, A och M.  
Resultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument. 
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas. Sista dag för att 
skicka in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år 

 
 
Poängberäkning 
 
De fem bästa resultaten som uppnåtts under kalenderåret räknas 
Man ska ha tävlat minst en gång under året. 
Ungdoms SM deltagande räknas ut efter de start och tävlingspoängen som finns beronde på klass man startat. 
 

Grundpoäng (räknas år från år) 

RLD-N 6 

RLD-F 8 

RLD-A 10 

SERLCH 20 

Deltagit på SM/USM 15 

Placerad 1–5 på SM/USM 5 poäng extra 

 
 

Poängtabell Rallylydnad 

Startpoäng Tävlingspoäng 

Klass N  1 

70–74 poäng 1 

75–79 poäng 2 

80–89 poäng 3 

90–94 poäng 4 

95–99 poäng 5 

100 poäng 6 

Klass F  2 

75–79 poäng 2 

80–89 poäng 3 

90–94 poäng 4 

95–99 poäng 5 

100 poäng 6 

Klass A  3 

80–89 poäng 3 

90–94 poäng 4 

95–99 poäng 5 



100 poäng 6 

Klass M 4 

90–94 poäng 4 

95–99 poäng 5 

100 poäng 6 

 

    
 

7 Årets Uppfödare  
 

Grundkriterier  
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta.  
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen till Årets Hund.  
Endast Svenska utställningar får vara med. Se mer specifika kriterier under varje deltävlan.  
Utställningsresultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår.  
___________________________________________________________________________________  
Specifika kriterier  
Uppfödaren anmäler önskan att delta i tävlingen via anmälan anvisad av klubben.  
Tävlingen är frivillig att delta i.  
Deltagande hundar på Årets hund tävlingar från samma uppfödare deltar.  
Man räknar ihop alla uppfödarens deltagande uppfödda hundars poängsumma.  
Beräkningen sker automatiskt av Pinschersektionen.  
Det åligger uppfödare som ej har kennelprefix att själva anmäla sig till denna tävling.  
Samtliga hundar som deltar från denna uppfödare 

 

8 Årets Mentaluppfödare 
 

Grundkriterier 
 

Endast svenska uppfödare som är medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta. 

 
 

Specifika kriterier 
 

Uppfödaren anmäler önskan att delta i tävlingen via anmälan anvisad av klubben.  
Tävlingen är frivillig att delta i. 

 
Det åligger uppfödare som ej har kennelprefix att själva anmäla sig till denna tävling. 
Samtliga hundar som deltar från denna uppfödare skall anges med namn och registreringsnummer. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 
Pinschersektionen vill få fler uppfödare att sporra sina valpköpare att beskriva sina valpar samt få uppfödare att 
beskriva sitt egna avelsmaterial. Ett sätt att få uppfödare att göra detta är tävla om en årlig utmärkelse utdelad av 
Pinschersektionen. 

 
  Reglerna är enkla, uträkningen kanske lite klurigare. 

Årets Hundtävlingen räknar varje år den sista december ut vilken uppfödare som procentuellt har fått flest MH-
beskrivna / BPH-beskrivna valpar från sin uppfödning. Varför procentuellt? Jo, för att alla uppfödare ska kunna vara 
med och kämpa om utmärkelsen – både stora och små kennlar.  
Beräkningen sker 36 månader från dec månads utgång dvs from 1/1 3 år tillbaka från utmärkelsetiden.  
Ex inför årsmöte 2022 sker beräkning from 1/1 2019 

 
För att vara med i beräkningen ska hunden blivit beskriven mellan 12 – 24 månaders ålder, detta för att vi vill få folk att 
beskriva sina hundar innan dom blir för gamla. 
Vi vill ju se hundens medfödda beteende beskrivet. 

 
I en kull där samtliga valpar är beskrivna ges ytterligare 5% tillägg på slutsumman för 
uppfödaren, just för att vi vill se att uppfödare använder sig av MH-beskrivningen / BPH beskrivningen som ett 
instrument att se kullsammansättningen, inte till att se individen. 

 
 



 
 

 

9 Årets Utställningsuppfödare  
 

Grundkriterier  
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta.  
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen till Årets Hund.  
Endast Svenska utställningar får vara med. Se mer specifika kriterier under varje deltävlan.  
Utställningsresultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår.  
___________________________________________________________________________________  
Specifika kriterier  
Uppfödaren anmäler önskan att delta i tävlingen via anmälan anvisad av klubben.  
Tävlingen är frivillig att delta i.  
Deltagande hundar på Årets Utställningshunds lista från samma uppfödare deltar med ett maximum av 6 hundar.  
Man räknar ihop alla uppfödarens deltagande uppfödda hundars poängsumma.  
Beräkningen sker automatiskt av den som sammanställer Årets Hundtävlingen.  
Det åligger uppfödare som ej har kennelprefix att själva anmäla sig till denna tävling.  
Samtliga hundar som deltar från denna uppfödare skall anges med namn och registreringsnummer 

 
 

10 Årets Medlem 
 

Detta är en medlemsnominering, där vi medlemmar skickar in förslag på vem vi tycker 
vi skall uppmärksamma lite extra. 
Styrelsen utser Årets medlem utifrån den bästa inskickade motiveringen. 
Alla medlemmar är välkomna att delta, nomineringen bör vara på en enskild 
medlem och inte någon i sittande styrelse eller kommitte. 
Förslag att : Årets medlem premieras med. 

 Diplom med motiveringen. 
 Voucher med 1års fritt medlemskap i Pinschersektionen. 
 Doggy Bag med innehåll från våra sponsorer. 

 
Årets Medlem! 
Vi hoppas kunna ge en liten skjuts och extra uppmärksamhet till någon av våra medlemmar. 
Vet Du någon som har gjort det där lilla extra för Pinscherklubben under året. 
Vi önskar därför att ni vill nominera någon medlem som ni tycker vi borde premiera. 
Skicka ditt förslag med motivering till ……………… 
Senast den XXX så att vi till Årsmötet kan presentera Årets medlem. 
 

11 Årets Noseworks hund 
 

 
Grundkriterier 

 
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta. 
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen. 
Resultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument. 
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas. Sista dag för att skicka 
in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år 

 
 

 

mailto:sekreterare@pinschersektionen.se


Poängberäkning 
 

De fem bästa resultaten som uppnåtts under kalenderåret räknas 
 

Nosework Poäng 

NW1 Start 2 

Doftprov godkänt 3 

Genomförd hel tävlan dvs. 4 sök 4 

Genomförd tävling 100 p med diplom o max 3 fel 5 

NW2 Start 3 

Doftprov godkänt 4 

Genomförd hel tävlan dvs. 4 sök 5 

Genomförd tävling 100 p med diplom o max 3 fel 6 

NW3 Start 4 

Doftprov godkänt 5 

Genomförd hel tävlan dvs. 4 sök 6 

Genomförd tävling 100 p med diplom o max 3 fel 7 

 
 

12 Årets Viltspårar hund 
 

 
Grundkriterier 
 
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta. 
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen. 
Resultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument. 
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas. Sista dag för att skicka in är 
den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år 

 
 

Poängberäkning 
 
De fem bästa resultaten som uppnåtts under kalenderåret räknas 
 

Viltspår Poäng 

Godk. Anlagsprov 2 

Öppenklass 3:e pris 4 

Öppenklass 2:a pris 6 

Öppenklass 1:a pris 8 

Sv. Viltspårschampion 20 

  
 

13 Årets Allroundhund 
 
Grundkriterier 
 
Endast medlemmar i Pinschersektionen får delta.  
Endast svenskägda hundar får delta. 
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen till Årets Allroundhund. 
Endast Svenska officiella resultat får vara med samt Pinschersektionens inofficiella / officiella klubbtävlingar.  
Resultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår. 
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument. 
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas.  
Sista dag för att skicka in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år. 

 
 
 



 
Specifika kriterier 
Man måste ha poäng från minst 2 olika områden / grenar (MH/BPH räknas inte som gren/område) 
Man får räkna max 2 resultat per område / gren.  
MH/BPH räknas ALLTID och ingår inte som ”resultatområde”. 
Endast en poängrad / tävling får räknas. Dvs har hunden blivit BIR på utställning är det 7 poäng som ska räknas, inga övriga 
tillägg. 
Inga gamla meriter eller poäng följer med från år till år, endast MH/BPH. 
 
 
 
 
 
 
Beräkning enligt följande: 

Utställning Poäng Lydnad Poäng Agility Poäng 

EXC 2 3e pris 2 Fullföljd tävling 2 

HP 3 2: a pris 3 5 fel Agility 1 & Hopp 1 3 

CK 4 1:a pris 4 5 fel Agility 2 & Hopp 2 4 

CERT 5 Startklass 5 5 fel Agility 3 & Hopp 3 5 

BIM 6 Klass 1 6 0 fel Agility 1 & Hopp 1 6 

BIR 7 Klass 2 7 0 fel Agility 2 & Hopp 2 7 

BIG-plac 10 Klass 3 8 0 fel Agility 3 & Hopp 3 8 

BIS-plac. 15 SLCH 10 CERT 10 

SEUCH 20 C.I.B Champion 25 SAGCH/SAG(HOPP)CH 25 

NORDIC Ch 1  25 SM-deltagande 25 SM-deltagande 25 

C.I.B Champion  35 SM-vinnare 35 SM-vinnare 35 

Viltspår Poäng Pinschersektionens Poäng Mental räknas varje 
år 

Poäng 

Godk. Anlagsprov 2 inoff / off klubbtävlan   Godkänd exteriörbeskr. 7 

Öppenklass 3:e pris 4 Deltagarpoäng    Genomförd MH / BPH 10 

Öppenklass 2:a pris 6 (får endast räknas 1 gång) 20 
Godkänt mentaltest 
(MT) 

15 

Öppenklass 1:a pris 8       

Sv. 
Viltspårschampion 

20       

Freestyle  Poäng Heelwork To Music Poäng Rallylydnad Poäng 

Fullföljd tävling kl 1  2 Fullföljd tävling kl 1  2 
Fullföljd tävling 
Nybörjar 

2 

Uppflyttning till klass 
II  

3 Uppflyttning till klass II  3 Minst 70 p, Nyb. Klass 3 

Freestylediplom FSD I  4 HtM diplom HtM I 4 RLD N 5 

Fullföljd tävling klass 
II  

5 Fullföljd tävling klass II  5 
Fullföljd tävling 
Fortsättn 

3 

Uppflyttning till klass 
III  

6 Uppflyttning till klass III  6 Minst 75 p,  Forts. klass 6 

Freestylediplom FSD 
II 

7 HtM diplom HtM II  7  RLD F 8 

Fullföljd tävling klass 
III  

8 Fullföljd tävling klass III  8 Fullföljd tävling Avanc 5 

Freestylediplom FSD 
III 

9 HtM diplom HtM III 9 Minst 80 p,Avancerad 9 

Brons klass III 15 Brons klass III 15 RLD A 15 

Silver klass III 25 Silver klass III 25 Fullföljd tävling Mästar 8 

Guld klass III 35 Guld klass III 35 Minst 90 p, Mästarklass 25 

  
 

      Rally CH  35 

 
 
 
 

     



 
 

Lure racing Poäng Nosework Poäng     

Genomförd tävling 
Lureracing/rakbana 

3 NW1 Start 2     

Placering 3: a 6 Doftprov godkänt 3     

Placering 2: a 9 
Genomförd hel tävlan dvs. 
4 sök 

4     

Placering 1: a 12 
Genomförd tävling 100 p 
med diplom o max 3 fel 

5     

Best In Field 25 NW2 Start 3     

    Doftprov godkänt 4     

    
Genomförd hel tävlan dvs. 
4 sök 

5     

    
Genomförd tävling 100 p 
med diplom o max 3 fel 

6     

    NW3 Start 4     

    Doftprov godkänt 5     

    
Genomförd hel tävlan dvs. 
4 sök 

6     

    
Genomförd tävling 100 p 
med diplom o max 3 fel 

7     

            

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


