
 

Regler för tävlingen Årets Noseworkhund 

 

1. Tävlingen avser att stimulera till deltagande i officiell Noseworktävling med  

dansk-svensk gårdshund. Tävlingen är öppen för svenskägda och svenskregistrerade 

hundar med ett svenskt registreringsnummer.  

 

2. För deltagande i tävlingen Årets Noseworkhund krävs att föraren till hunden som 

tävlar är medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund. 

 

3. Tävlas hunden av flera förare följer uppnått resultat ekipaget. Detta innebär att 

samma hund kan delta i tävlingen Årets NW-hund med olika förare. 

 

4. Resultat från domarprotokoll eller länk till SNWKs resultatsida för aktuell tävling/klass 

skall redovisas senast 30 dagar efter tävlingstillfället (decembers resultat skickas in 

senast 5 jan) genom att sända in kopia på domarprototokoll, länk till SNWKtavling 

eller SKK hunddata till Tanja Hanni, Enbärsstigen 20, 792 52 Mora eller mejl 

tanja@gardshund.com (var noga med att hundens namn och registreringsnummer 

finns med samt förarens namn). 

 
5. Poängberäknaren skickar resultat från föregående månads tävlingar senast den 5:e 

varje månad till laila@gardshund.com som ombesörjer att resultaten publiceras på 
hemsidan. 

 

6. Poäng erhålles för resultat uppnådda vid officiella Noseworktävlingar i Sverige. 

 

7. Poängfördelning sker enligt uppgjord, bilagd tabell. De åtta bästa resultaten under 

året räknas. 

 

8. Resultatpoäng sammanräknas under tävlingsåret (gäller kalenderår) för varje 

ekipage. De erhållna resultatpoängen följer varje enskilt ekipage.    

 

9. De extra poäng som delas ut för uppflyttning delas enbart ut en gång/ekipage/typ av 

uppflyttning. 

 

10. Segraren d v s ” Årets Noseworkhund ” är det ekipage som erhållit flest poäng under 

en tävlingsperiod. Om två eller flera ekipage hamnar på samma slutpoäng segrar 

ekipaget med bäst placeringar baserat på åtta tävlingar. Placering kontrolleras endast 

om detta inträffar. Pris till segraren utdelas vid årsmötet året närmast efter 

tävlingsperioden slut. 
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Resultat Klass Variant Poäng 

Godkänt doftprov (endast 1 gång/doft) Oavsett doft  2 p 

Deltagande på tävling (endast då 
tävlingsresultatet inte gett poäng) 

NW1-NW3 TSM/TEM 1 p 

Uppflyttning  NW1->NW2 TSM/TEM 5 p 

Uppflyttning  NW2->NW3 TSM/ TEM 10 p 

    

Individuella tävlingsresultat Klass Variant Poäng 

100 p, inga fel NW1 TSM/TEM 11 

100 p, max 3 fel NW1 TSM/TEM 10 

100 p, inga fel NW2 TSM/TEM 13 

100 p, max 3 fel NW2 TSM/TEM 12 

100 p, inga fel NW3 TSM/TEM 15 

100 p, max 3 fel NW3 TSM/TEM 14 

75 p, inga fel NW1 TSM/TEM 8 

75 p, max 3 fel NW1 TSM/TEM 7 

75-99 p, inga fel NW2 TSM/TEM 9 

75-99 p, max 3 fel NW2 TSM/TEM 8 

75-99 p, inga fel NW3 TSM/TEM 10 

75-99 p, max 3 fel NW3 TSM/TEM 9 

50 p, inga fel  NW1 TSM/TEM 3 

50 p, max 3 fel NW1 TSM/TEM 2 

50-74 p, inga fel  NW2 TSM/TEM 5 

50-74 p, max 3 fel NW2 TSM/TEM 4 

50-74 p, inga fel  NW3 TSM/TEM 7 

50-74 p, max 3 fel NW3 TSM/TEM 6 

25-49 p, inga fel NW3 TSM/TEM 5 

25-49 p, max 3 fel NW3 TSM/TEM 4 

SSE per delmoment NW1-NW3 TSM/TEM 5 p 
 


