
Statuter Östrahundarna from tävlingsåret 2022 

 

VILTSPÅR  

Anlagsklass:  

Godkänd=5 poäng  

Öppenklass:  

1:a pris =10 poäng,  

2:a pris=8 poäng,  

3:e pris=6 poäng  

 

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = flest 1:a pris på alla starter under året, B = Placering på KM, C= 

sammanlagda poäng på alla starter under året. 

 

Utställning  

BIS 1:a SKK=20 poäng  

BIS 2-4:a SKK=19 poäng  

BIS 1:a SSRK=18 poäng  

BIS 2-4:a SSRK=17 poäng  

BIG 1:a SKK=16 poäng  

BIG 2-4:a SKK=15 poäng  

BIR CLUB SHOW=14 poäng  

BIR SKK/SSRK=13 poäng BIR Östra open show=11 poäng  

BIM CLUB SHOW=12 poäng BIM SKK/SSRK=11 poäng  

BIM Östra open show=9 poäng  

CERT/CACIB/NORDIC CERT=10 poäng  

Bästa Hane/Bästa Tik 2-4:a=9 poäng  

Bästa Hane/Bästa Tik Östra Open show 2-4:a=7 poäng  

R-CERT/R-CACIB/R-NORDIC CERT=8 poäng  

CK=7 poäng  

HP Östra Open show=5 poäng  

Excellent=6 poäng  



Deltagit Östra Open Show=3 poäng  

Very good=4 poäng  

Good=2 poäng  

Sufficient=1 poäng  

 

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = antal BIR på hundens samtliga starter under året, B = antal CERT 

på hundens samtliga starter under året, C = antal starter under året, D = räkna ihop det samlade 

resultatet enligt ovanstående lista på hundens samtliga starter under året. 

 

TÄVLINGSLYDNAD  

Startklass: Uppflyttad=8 poäng,  

Godkänd=6 poäng  

Klass I: 1:a pris+klassvinst=12 poäng,  

1:a pris=10 poäng,  

2:a pris=8 poäng,  

3:e pris=6 poäng  

Klass II: 1:a pris+klassvinst=14  

poäng, 1:a pris=12 poäng,  

2:a pris=10 poäng,  

3:e pris=8 poäng  

Klass III: 1:a pris+klassvinst=16 poäng,  

1:a pris=14 poäng,  

2:a pris=12 poäng,  

3:e pris=10 poäng  

 

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = flest klassegrar, B = flest 1:a pris på alla starter under året, C = 

räkna ihop alla resultat under året, D = räkna ihop alla poäng på protokollen för året. 

 

RALLYLYDNAD  

Förutsättning att man blir Godkänd i klassen.  

Nybörjarklass=6 poäng  



Fortsättningsklass=8 poäng  

Avancerad klass=10 poäng  

Mästarklass=12 poäng  

Maxpoäng alla klasser=2 poäng  

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = flest godkända resultat på alla starter under året, B= flest starter 

under året, C = Placering på KM, D = räkna ihop poängen på alla resultat under året, E = den som har 

flest maxpoäng, F = den som har största totala poängen på alla sina starter under året räknat på 

protokollens resultat 

 

NOSE WORK  

Doftprov: 4 poäng  

NW 1 TSM/TEM: Diplom =8 poäng  

NW 2 TSM/TEM: Diplom =10 poäng  

NW 3 TSM/TEM: Diplom =12 poäng  

NW ELIT TSM: Diplom CERT = 14 poäng 

SSE: 2 poäng räknas utöver 5 starter 

SSE Diplom=SSE i alla 4 sök: 4 poäng 

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått: A = flest klassvinster, B = sammanlagda resultatet för alla starter 

under året, C = flest starter under året D = Placering på KM 

 

JAKTPROV  

Segrarklass: Cert=26 poäng,  

CK= 25 poäng,  

1:a pris=24 poäng,  

2:a pris=22 poäng,  

3:e pris=20 poäng  

Öppenklass:  

1:a pris=22 poäng,  

2:a pris=20 poäng,  

3:e pris=18 poäng  

Nybörjarprov A:  



Godkänd=14 poäng  

Nybörjarprov B:  

Godkänd=12 poäng  

Vattenprov:  

Godkänd=8 poäng  

 

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = högst merit, B = räkna poängen på alla sina starter under året, C 

= den högsta poängen på Nybörjarprov A+B, D = flest starter under året. E=placering på KM 

 

BRUKS  

Appell:  

Uppflyttad+klassvinst=11 poäng,  

Uppflyttad=10 poäng,  

Godkänd=7 poäng  

Lägre:  

Uppflyttad+klassvinst=13 poäng,  

Uppflyttad=12 poäng,  

Godkänd=9 poäng  

Högre:  

Uppflyttad+klassvinst=15 poäng,  

Uppflyttad=14 poäng,  

Godkänd=11 poäng  

Elit:  

CERT=18 poäng,  

Godkänd=16 poäng  

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = högsta meriten (högsta klassen), B = högsta poängen i sina 

protokoll sammanlagt för alla starter under året. 

 

FREESTYLE  

Klass I:  

Uppflyttad+klassvinst=6 poäng,  



Uppflyttad=5 poäng Klass II:  

Uppflyttad+klassvinst=8 poäng,  

Uppflyttad=7 poäng Klass III:  

Uppflyttad+klassvinst=10 poäng,  

Uppflyttad=9 poäng  

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = flest klassvinster, B = sammanlagda resultatet för alla starter 

under året, C = flest starter under året.  

 

HEEL TO MUSIC – HTM  

Klass I:  

Uppflyttad+klassvinst=6 poäng,  

Uppflyttad=5 poäng Klass II:  

Uppflyttad+klassvinst=8 poäng,  

Uppflyttad=7 poäng Klass III:  

Uppflyttad+klassvinst=10 poäng,  

Uppflyttad=9 poäng  

Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = flest klassvinster, B = sammanlagda resultatet för alla starter 

under året, C = flest starter under året. 

 

AGILITY  

Klass I:  

Felfri/Nollad=6 poäng,  

Pinne=10 poäng  

Klass II:  

Felfri/Nollad=8 poäng,  

Pinne=12 poäng  

Klass III:  

CERT=16 poäng,  

Felfri/Nollad=10 poäng,  

Pinne=14 poäng  

 



Räkna max 5 starter under året. För att få fram en vinnare ifall flera hundar hamnar på samma poäng 

så vinner den hund som har fått; A = flest pinnar oavsett klass, B = flest starter under året, C = räkna 

ihop poängen på alla starter under året. 

 

Springer Östras KM oavsett gren och klass.  

Om Springer Östra anordnar KM ger det extra poäng i aktuell gren, poängen får räknas utöver dom 5 

starterna  

1:a plac 5p 

2:a-5:e plac 4p 

Deltagande 3p 

 

Östra Aktivitetsmästare – poängberäkning   

Aktivitetmästare blir det ekipage som har mest poäng och således har varit mest aktiv under ett år. 

De fem första får en rosett. Bild och poäng publiceras på Springer Östras hemsida med en komplett 

lista på alla deltagande hundar.  

Man får poäng per start, således behöver man inte gå till pris eller bli godkänd, ej heller placerad. Det 

är att man har startat och är aktiv med sin hund som är det viktiga.  

Man får tillgodoräkna sig en (1) start per gren och år. Gäller officiella tävlingsmeriter tagna i Sverige. 

Förutom kurs där man får tillgodoräkna sig tre (3) kurser per år och Östras KM där man får poäng för 

varje KM man deltagit på .  

Glöm inte att skriva hundens hela namn + registreringsnummer, ditt namn och mailadress + resultat 

som skickas till Veronica info@lostnfound.se Dessa regler gäller fr.o.m. 2022-01-01 och nya 

grenar/aktiviteter kan fritt läggas till varje nytt kalenderår. 

Poängberäkning för Aktivitetsmästaren:  

Agility = 5  

Bruksprov = 5  

Freestyle/HTM = 5  

Funktionsbeskrivning/FB = 3  

Kurs, vilken som helst med hunden = 3  (3 kurser) 

Lydnadsprov = 5  

Mentalbeskrivning/MH/BPH = 4  

Nybörjarprov A = 8  

Nybörjarprov B = 6 

Nosework, Doftprov = 3  

Nosework, Tävlingsklass = 4  



Rallylydnad = 3  

Springerrace = 3  

Utställning/exteriörbedömning, officiell = 3  

Vattenprov = 4 

Viltspårprov, ÖKL = 4  

Viltspårprov, AKL = 3  

Östra  Cup, alla tre delar = 7  

Östra Cup, jaktdel = 4  

Östra Cup, utställningsdel = 3  

Östra Open Show = 3  

Deltagit på Springer Östras KM= 2 (per KM) 

För att särskilja så det bara blir en hund per placering så gäller: 1) den som har deltagit på flest 

poängberäknade aktiviteter. 2) flest aktiviteter i Östras regi 3) Den som har högre poäng i en eller 

flera grenar.  

 


