Regler för Årets Samojed som startade 2007
Poängen räknas enligt följande:
Utställning:
15 poäng BIR
10 poäng BIM
5 poäng Placering 2- 4
2 poäng Oplacerad med CK
Endast SPHK´s utställningar räknas.
Drag:
15 poäng Dragprov 60 eller Dragprov 100
10poäng Dragprov 20
5 poäng Dragprov 10
Endast utlysta tävlingar med godkänd tid räknas.
För att kunna tävla om årets samojed krävs alltså att man har dragit med godkänt prov och deltagit
på minst en utställning på SPHK med minst CK på sin hund. Samt att ägaren till hunden är medlem i
SPHK. Hunden med högsta poängen vinner när året/ säsongen är slut.
Om 2 hundar har samma poäng när året är slut delas de enligt följande:
alternativ 1: hunden med högst poäng från draget vinner. Skulle det ändå vara lika så går vi till
alternativ 2: hunden med högst placering på utställningen vinner.
Om det ändå skulle vara lika gäller alternativ 3: hunden med snabbaste medelhastigheten från draget
vinner.
Regler för Årets Draghund som startade 2008
15 poäng Dragprov 60 eller Dragprov 100
10 poäng Dragprov 20
5 poäng Dragprov 10
Utöver detta tillkommer:
5 poäng Placering 1 i tävlingen
4 poäng Placering 2 i tävlingen
3 poäng Placering 3 i tävlingen
2 poäng Placering 4-5 i tävlingen
Samt ges 1 poäng/ slaget spann i tävlingen de genomförde.
Poängen räknas enligt den klassen (minst 3 i klassen) man startar i på respektive tävling. Endast
utlysta tävlingar under säsongen med godkända prov räknas för varje hund. Ägaren till hunden skall
vara medlem i SPHK. Hunden med högst poängen när säsongen är slut vinner. Om det är lika mellan
några hundar avgör styrelsen efter att ha fått motiveringar om hundarna vilken hund som vinner. Ev.
styrelsemedlemmar som äger någon av hundarna får inte rösta.
Regler för Årets Utställningshund som startade 2006
6 poäng BIR
5 poäng BIM
4 poäng Placering 2

3 poäng Placering 3
2 poäng Placering 4
Alla utställningar arrangerade av SPHK och SKK räknas och hunden med högsta poängen vinner. Man
får tillgodoräkna sig resultat från max 5 utställningar under året och minst en utställning som man
räknar skall vara från SPHK. Vi delar på bästa hane och bästa tik. Ägaren till hunden skall vara
medlem i SPHK. För varje SPHK utställning man tillgodoräknar sig får man ytterligare 2 poäng utöver
det enligt listan ovan.
Inga resultat behöver sändas in för någon av ovanstående priser utan räknas efter de officiella
resultaten på SKK´s hunddata. Priserna delas ut i Furudal varje år.

