
ÅRETS BRUKS/LYDNAD/AGILITY/RALLYLYDNADS HUND! 

 Ekipaget måste under alla tävlingar på det året, ha tävlat för Fagersta Brukshundklubb.  

 Det gäller max fem (5) tävlingar per gren 

 Resultaten skickas in av de som vill vara med och tävla, och där ska även stå med 

användarnamnet i sbktävling.se, då agility resultat inte finns att se på Hunddata. 

 Ska senast vara inne den 4 februari – priset delas ut på Årsmötet i februari. 

Poängräkning Bruks 

 Appellklass Lägreklass Högreklass  Elitklass 

Uppflytt 4 poäng 5 poäng 6 poäng   

Godkänd 2 poäng 3 poäng 4 poäng  5 poäng 

    Certpoäng 6 poäng 

Vinnare i resp. klass får ett (1) extra poäng utöver dessa ovanstående. 

Brukschampionat ger tre (3) extra poäng 

Om två hundar har samma poäng, är vinnaren den med högst totala poängsumman av det fem 
tävlingarna. 

 

 Poängräkning Lydnad 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3  Startklass 

1:a pris 4 poäng 5 poäng 6 poäng Uppflyttad 3 poäng 

2:a pris 3 p  4 p 5 p Godkänd 1 poäng 

3:e pris 2 p 3 p 4 p   

 Vinnare i resp. klass ger en (1) extra poäng utöver dessa ovan. 

 Lydnadschampionat ger tre (3) extra poäng 

 Om två hundar har samma poäng, är vinnaren den med högst totala poängsumman 
av det fem tävlingarna. 

 

Poängräkning Agility 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Noll hinderfel, noll tidsfel 7 poäng 8 poäng 9 poäng 

Noll hinderfel, men tidsfel 6p 7p 8p 

5 hinderfel, noll tidsfel 5p 6p 7p 

Målgång, dvs ej diskad = två (2) poäng i alla klasser – ej i kombination med ovanstående 
poäng. 

Vinnare i resp. klass ger ytterligare ett (1) extra poäng.  

Agilitychampionat ger tre (3) extra poäng 

 

 

Poängräkning Rallylydnad 

 Nybörjarklass Fortsättningsklass Avanceradklass Mästarklass 

Kvalificerande resultat 3 poäng 4 poäng 5 poäng 6 poäng 

Ej kvalificerande resultat 1 p 2 p 3 p 4 p 

Vinnare i resp. klass får ett (1) extra poäng utöver dessa ovanstående 

Rallydiplom som utdelas under tävlingsåret ger ett (1) extra poäng 

Om två hundar har samma poäng, är vinnaren den med högst totala poängsumman av det fem tävlingarna 


