
Statuter och poängberäkning till  

SKV:s Vandringspris i Agility reviderade 2011 och 2018 

Instiftat 1998.                 Vunnet för alltid 2000 av Albertina.  

Nytt pris instiftat 2001. Vunnet för alltid 2003 av Tridents Imma.  

Nytt pris instiftat 2004. Vunnet för alltid 2013 av Höckgårdens Ida 

Nytt pris instiftat 2014. 

Pärmen fortsätter vandra.  

 

Vandringspris till årets mest meriterade Västgötaspetsekipage i Agility.  

 

 Priset består av ett vandringspris och tillhörande pärm.  

 Vandringspriset tilldelas det västgötaspetsekipage som under kalenderåret erhållit högsta poäng enligt 

poängskalan nedan.  

 Meriterna skall intjänas på officiella tävlingar. För svenskregistrerade hundar gäller officiella resultat i 

Sverige, Norge, Danmark och Finland. För utlandsregistrerade hundar gäller endast resultat från svenska 

tävlingar.  

 Priset tillfaller för alltid det ekipage som lyckats erövra detsamma tre gånger, dock med lägst klass 3-

kvalificering.  

 Föraren och ägaren till hunden skall vara medlem i SKV 

 Priset utdelas på årsmötet.  

 Hundägare skall själv till styrelsen insända meritförteckning  

innan 15 januari året efter tävlingsåret.  

 Ägaren till vinnande hund ansvarar för att priset tillsammans med  

tillhörande pärm överlämnas i välvårdat skick senast vid nästföljande årsmöte.  

 Fotografi på hunden med namn och meriter skall vara insatt i pärmen.  

 Dessa statuter kan vid behov ändras av styrelsen i samråd med en av styrelsen utsedd kommitté.  

 

Resultatet från max 5 hopp- och 5 agilitylopp, samt SM-deltagande (individuellt)*, får räknas.  

 

Endast lopp med noll fel får räknas med.  

 

Grundpoäng för noll fel: klass1: 3p, klass2: 5p, klass3: 7p 

 

Tilläggspoäng för placering: 

 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a 9:a 10:a 

Klass 1 26 21 16 13 118 8 6 4 2 1 

Klass 2 28 23 18 15 13 10 8 6 4 3 

Klass 3 30 25 20 17 15 12 10 8 6 5 

 

Tilläggspoäng för antal deltagare: 0,5p (avrundat uppåt till heltal) för varje deltagare i klassen 

 

Tilläggspoäng för meriter:  

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 

Uppflyttningspinne +1 +2  

SM-pinne   +3 

Diplom ´+10 +15  

cert   +15 

Championat   +20 

 

Klass-2-kvalificering: +5p  Klass-3-kvalificering: +10p 

 

Deltagande i SM (individuellt)* +20p   Placering 1-10 SM (individuellt)* +40p 

*Poäng för SM-deltagande får räknas med utöver 5+5 lopp 
 


