
 SKV:s Vandringspris i Bruks och Lydnad Reviderat 2011 och 2018 

 

 SKV:s vandringspris för bruks- och lydnadsprov delas årligen ut enligt de statuter som 

följer nedan, fastställda av Västgötaspetsringens styrelse vid möte 1984-10-27.  

 Priset tillfaller det tävlingsekipage, som efter ett tävlingsår uppnått den högsta 

poängsumman enligt nedanstående tabell.  

 Endast resultat gjorda i Sverige får räknas.  

 Högst fem tävlingstillfällen får tillgodoräknas inom bruks- och lydnadsprov, dock får sex 

tävlingar räknas om resultat finns i både bruks och lydnad.  

 Resultatet skall insändas till av SKV utsedd person senast 15 januari, året efter 

tävlingsåret. Ett tävlingsår är lika med kalenderår.  

 Priset skall utdelas vid SKV:s årsmöte.  

 Föraren och ägaren skall vara medlemmar i SKV. 

 Priset tillfaller för alltid det ekipage som erövrat det tre gånger.  

 I det fall två eller flera ekipage under samma tävlingsår uppnår samma poängsumma, 

vinner den som har tävlat i högsta bruksprovsklass. Om ingen tävlat bruks eller vid lika 

bruksklass, vinner den som tävlat i högsta lydnadsklass. Vid lika även där vinner den som 

har den högsta poängen vid ett enskilt tävlingstillfälle. 

 Priset består av ett vandringspris med tillhörande pärm. Vinnaren av priset skall sätta in 

foto i pärmen.  

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

kommitté.  

  
BRUKSPROV  

Appellklass    Lägre/Högre   Elitklass  
125p = 3p    300p = L4p/H5p   325p = 6p  

145p = 4p    360p = L5p/H6p   390p = 7p  

175p = 5p    420p = L6p/H7p   455p = 8p  

195p = 6p    480p = L7p/H8p   520p = 9p  

215p = 7p    540p = L8p/H9p   585p = 10p  

250p = 8p    600p = L9p/H10p   650p = 11p  

Uppflyttning alla klasser + 3p Certifikat = +12p Brukschampion = +20p  

 

LYDNADSPROV  

Startklass  Klass I   Klass II   Klass III   
120p = 2p   120p = 3p   192p = 4p   192p = 5p  

140p = 3p   140p = 4p   224p = 5p   224p = 6p  

160p = 4p   160p = 5p   256p = 6p   256p = 7p  

180p = 5p   180p = 6p   288p = 7p   288p = 8p  

200p = 6p   200p = 7p   320p = 8p   320p = 9p  

LD alla klasser + 5p Lydnadschampion = +20p 


