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Statuter och poängberäkning till SKV:s Vandringspris i Nosework 

Instiftat 2019. 

Vandringspris till årets mest meriterade Västgötaspetsekipage i Nosework. 

Priset består av ett vandringspris med tillhörande pärm. Priset delas ut på 

årsmötet. 

Resultat ska insändas till av SKV utsedd person senast 15 januari året efter 

tävlingsåret.  

Föraren/ägaren ska sätta in foto och meriter i pärmen. Föraren/ägaren 

ansvarar för att priset tillsammans med tillhörande pärm överlämnas i 

välvårdat skick senast vid nästföljande årsmöte.  

Priset tillfaller den hund som erövrat det tre gånger. Ekipaget ska vara 

uppflyttad till klass 2 i TSM och/eller TEM och där ha minst ett diplom.  

Krav för att tävla om vandringspriset:  

 Ägare och föraren till hunden ska vara medlem i SKV samma år.  

 Endast svenska officiella resultat får räknas.  

 Högst sex resultat får räknas, men kan fördelas valfritt mellan Tävling 

Samtliga Moment, TSM, eller Tävling Enskilda Moment, TEM.  

 Det är totalpoäng och fel/tävling som ska räknas, inte enskilda 

sökområden. 

 Bara resultat med 0-3 utdelade fel får räknas (sk kategorifel). 

Poängtabeller: 

Priset tillfaller den hund som under året uppnått högst poäng enligt tabellerna 

nedan.  

Om flera hundar under ett tävlingsår når samma totalsumma vinner den som: 

1. tävlat i högsta klass i någon tävlingsklass eller SM,  

om lika även där:  

2. har högst summa vid tävlingstillfälle/en,  

om lika även där: 
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3. har högst summa för totalplacering/ar 

om lika även där:  

4. flest placering/ar.  

Nosework 
TSM/TEM 
 
 

Godkänt 
doftprov 

100 p 99,5-
75 p 

74,5-
50 p 

49,5-
25 p 

24,5-1 
p 

Uppflyttning 

klass 1 3p 10p   3p   2p   1p 0 p 10 

klass 2 3p 18p   4p   3p   2p 1p    15 
klass 3 3p 25p    5p   4p   3p 2p    20 

 

Placering på resp tävling: totalen och/eller 
varje sökområde 

1:a 2:a 3:a 

3p 2p 1p 

 

Utmärkelsen ”Särskilt Samspelt Ekipage”, 
SSE (poäng/samma tävlingstillfälle) 

SSE x 4 = 10p SSE = 2p för varje 

 

Deltagande i Svenska Mästerskapet = 10p 

 

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

utsedd kommitté. 


