
Östras Hund – poängberäkning 

 För att tävla om ”Östras Hund” så skicka in ditt bästa officiella resultat från 
minst 3 grenar. 

 

 För att tävla om ”Östras Jakthund”, ”Östras Viltspårhund” etc. så skicka in dina 
3 bästa officiella resultat från aktuell gren. 

 

Glöm inte att skriva hundens hela namn + registreringsnummer, ditt namn och 
mejladress + resultat som skickas till Veronica info@lostnfound.se senast den 

Dessa regler gäller fr.o.m. 2017-01-01 och kan ändras varje kalenderår. 

 

 

Poängberäkning för Årets Östra hund: 

 

AGIL ITY 

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 3 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. 

 

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 
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Elit: CERT=18 poäng, Godkänd=16 poäng 

Räkna 3 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 3 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 3 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. 

 

 

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 3 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. 

 

NOSE W ORK 

Doftprov: 4 poäng 

NW 1: Uppflyttad=6 poäng 

NW 2: Uppflyttad=8 poäng 

NW 3: Uppflyttad=10 poäng 

Räkna 3 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. 

 

RALLYLYDNAD 

Förutsättning att man blir Godkänd i klassen. 

Nybörjarklass=4 poäng 

Fortsättningsklass=6 poäng 

Avancerad klass=8 poäng 

Mästarklass=10 poäng 

Maxpoäng alla klasser=2 poäng 

Räkna 3 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 = räkna ihop poängen på alla resultat 
under året, D = den som har flest maxpoäng, E = den som har största totala poängen 
på alla sina starter under året räknat på protokollens resultat. 

 

 

 

 



TÄVLINGSLYDNAD  

Startklass: Uppflyttad=9 poäng, Godkänd=7 poäng 

Klass I: 1:a pris+klassvinst=13 poäng, 1:a pris=12 poäng, 2:a pris=10 poäng, 3:e 
pris=8 poäng 

Klass II: 1:a pris+klassvinst=15 poäng, 1:a pris=14 poäng, 2:a pris=12 poäng, 3:e 
pris=10 poäng 

Klass III: 1:a pris+klassvinst=18 poäng, 1:a pris=17 poäng, 2:a pris=15 poäng, 3:e 
pris=13 poäng 

Räkna 3 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. 

 

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=12 poäng 

BIM CLUB SHOW=12 poäng 

BIM SKK/SSRK=11 poäng 

BIM Östra open show=10 poäng 

CERT/CACIB=10 poäng 

Bästa Hane/Bästa Tik 2-4:a=9 poäng 



Reserv-CERT/Reserv-CACIB=8 poäng 

CK=7 poäng 

HP Östra Open show=6 poäng 

Excellent=6 poäng 

Deltagit Östra Open Show=4 poäng 

Very good=4 poäng 

Good=2 poäng 

Sufficient=1 poäng 

Räkna 3 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. 

 

V ILTSPÅR 

Anlagsklass: Godkänd=5 poäng 

Öppenklass: 1:a pris HP=10 poäng, 1:a pris=8 poäng, 2:a pris=6 poäng, 3:e 
pris=4 poäng 

Räkna 3 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 HP, B = flest 1:a pris på alla 
starter under året, C = räkna poängen på alla sina starter under året, D = flest starter 
under året. 

 


