
 
 

Årets utställningshund 
Antagna av styrelsen 2019-01-10 

 

1. Tävlingen avser att stimulera till deltagande i svenska officiella utställningar, med 
dansk-svensk gårdshund och tävlingen är öppen för svenskägda och svenskregistrerade 
hundar, med ett svenskt registreringsnummer.  
 

2. För deltagande i tävlingen Årets utställningshund krävs att ägaren till hunden som 
tävlar är medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund. 
 

3. För deltagande i tävlingen Årets utställningshund krävs att ägaren till hunden 
registrerar ett godkännande på rasklubbens hemsida 
(http://gardshund.hemsida24.se/resultat/%C3%A5rets-hund-
utst%C3%A4llning/utst%C3%A4llning-formul%C3%A4r-39646990) att ansvarig 
poängräknare får tillstånd att inhämta resultat från SKKs hunddata. 
Notera att ett nytt godkännande krävs varje kalenderår. 
 

4. Tävlingen består av fyra kategorier; Årets utställningshund – junior – unghund – 
veteran och Årets utställningshund. Samtliga kategorier räknas separat. Deltagande 
hund har endast behörighet att tävla i en kategori. Senast 31 december måste ägaren 
meddela ur vilken kategori slutpoängen ska räknas. Nedan följer ett förtydligande på hur 

man tillgodoräknar sig poängen från kategorierna till Årets utställningshund. 
 

Förtydligande: Hunden startar tävlingen i kategorin junior. Efter junior tävlar ekipaget vidare 
i kategorin unghund. Juniorer får inte ta med poäng till kategorin unghund. Hundar som tävlar 
i kategorin unghund, får vid två års ålder, tillgodoräkna sig de fem bästa resultaten från 
kategorierna junior och unghund, alternativt från en av kategorierna när de tävlar vidare i 
kategorin, Årets utställningshund. Hundar som endast tävlar i öppen/championklass 
tillgodoräknar sig de fem bästa resultaten i respektive klass. 
Hundar som endast tävlar i veteran tillgodoräknar sig de fem bästa resultaten till Årets 
utställningsveteran. 
 

5. Poängfördelningen sker enligt, bilagd tabell, och resultat räknas från fem svenska 
utställningar med fem olika domare. Utställningar med FCI:s bedömningsregler räknas 
inte.  
 
6. Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden som sträcker sig 
över ett kalenderår, från 1 jan - 31 dec.  
 

7. Redovisning av resultat görs genom att ansvarig poängberäknare inhämtar resultat 
från SKKs hunddata.  
Ansvarig poängräknare: Marie Sandelin, misak58@hotmail.com. 
 

 



 
 

8. Segraren d v s ” Årets utställningshund ” är den hund som erhållit flest poäng under en 
tävlingsperiod. Vid lika poäng vinner hunden som deltagit i och placerat sig bäst vid årets 
rasspecial. Pris till segraren utdelas vid årsmötet året närmast efter tävlingsårets slut. 
 

Antal hundar  1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-120  121-  

BIR  6  7  8  9  10  11  13  15  

BIM  5  6  7  8  9  10  12  14  

2 BHKL BTKL  4  5  6  7  8  9  11  13  

3 BHKL BTKL  3  4  5  6  7  8  10  12  

4 BHKL BTKL  2  3  4  5  6  7  9  11  

 

* Veteraner tillgodogör sig 1 poäng för certifikatkvalitét, från och med 2019-01-01. 


