
 

Regler för tävlingen Årets lydnadshund 

 
1. Tävlingen avser att stimulera till deltagande i officiella lydnadsprov med  

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

hundar med ett svenskt registreringsnummer.  

 

2. För deltagande i tävlingen Årets lydnadshund krävs att ägaren till hunden som tävlar 

är medlem i rasklubben för dansk-svensk gårdshund.  

 

3. Resultat från officiella lydnadsprov skall redovisas senast 30 dagar efter 

tävlingstillfället (decembers resultat skickas in senast 5 jan)  - genom att sända in 

kopia av protokollet till Ulrika Aronsson, Össjö Byaväg 153, 266 91 Munka-Ljungby 

eller till mejl ulle.aronsson@telia.com (var noga med att hundens namn och 

registreringsnummer finns med samt förarens namn och adress). 

 

4. Poängberäknaren skickar resultatlista från föregående månads tävlingar senast  

den 5:e varje månad till laila@gardshund.com som ombesörjer att resultaten 

publiceras på hemsidan. 

 

5. Rätt att tävla om poäng har varje medlem med hund som uppfyller fordringarna för 

 start i lägst startklass vid officiella lydnadsprov.  

 

6. Poängfördelningen sker enligt uppgjord, bilagd tabell. De åtta bästa resultaten under 

året räknas. 

 

7. Poäng erhålles för resultat uppnådda vid officiella lydnadsprov i Sverige. 

 

8. Resultatpoäng sammanräknas successivt under tävlingsperioden (gäller kalenderår) 

för varje ekipage (d v s förare med hund). Förare som tävlar med olika hundar, likaså 

hundar som tävlar med olika förare, erhåller poäng separat för varje ekipage. 

 

9. Ekipage tillgodoräknas resultatpoäng i startklass till klass 2 fram till dess att ekipaget 

uppnått LD (Lydnadsprovsdiplom, d v s fått 3 förstapris) i respektive klass. För tredje 

förstapriset delas 5 extra poäng ut i samtliga klasser. Därefter tillgodoräknas endast 

resultatpoäng för närmast högre klass, både aktuellt år och kommande år även om 

föraren väljer att stanna kvar i samma klass och även om man får räkna sina åtta 

bästa resultat under året. Erhåller man lydnadschampionat får man ytterligare 5 

poäng. Hund som blivit lydnadschampion får fortsatt delta i tävlingen kommande år, 

men championatspoängen får man enbart räkna året man tar championatet.  
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10. Meriter tagna enligt det gamla systemet motsvaras enligt nedan. Har man tagit ett 

uppflyttningsresultat i gamla systemet kan man lägga ihop det med resultat i nya 

systemet för att uppnå titel. Men har man titel i gamla systemet måste man tävla i 

nästkommande klass i nya enl nedan: 

 

LPI motsvaras nu av LD Startklass 

LPII motsvaras nu av LD 1 

LPIII motsvaras nu av LD 2 

LP Elit motsvaras nu av LD 3 

 

11. För SM-deltagande gäller följande: Kvalificering till SM ger 5 extra poäng. 

Kvalificering till SM-final ger ytterligare 5 poäng. Placering 1 - 5 i SM-final ger 

ytterligare 5 poäng, placering 6 - 10 ger ytterligare 3 poäng och placering 10 - 15  

ger ytterligare 2 poäng. 

 

12. Segraren, d v s ”Årets lydnadshund” är det ekipage som erhållit flest poäng under  

en tävlingsperiod. Pris till segraren utdelas vid årsmötet året närmast efter 

tävlingsperiodens slut. 

 

13. Poängen för start och genomförd tävling (ger 1 poäng) delas bara ut om du inte 

kommit upp i resultatpoäng. 

 

Poängberäkning 

Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3 Poäng 

   288-320 11 

  288-320 256-287,5 10 

  256-287,5 240-255,5 9 

 288-320 240-255,5 224-239,5 8 

180-200 256-287,5 224-239,5 208-223,5 7 

160-179,5 240-255,5 208-223,5 192-207,5 6 

150-159,5 224-239,5 192-207,5  5 

140-149,5 208-223,5   4 

120-139,5 192-207,5   3 

100-119,5    2 

Deltagande på tävling (endast 
då tävlingsresultatet inte gett 
poäng) 

   1 

 


