
 

 

General Information 

Ny poängberäkning för årets vinstrikaste utställningshund 

 

OBS! Gäller utställningar från och med år 2020. 

 

Då Dvärgschnauzerringen kommer att ta över ansvaret för poängberäkning av vinstrikaste 
hundar från SSPK vill vi passa på att modernisera poängberäkningen enligt nedan. Detta gäller 
endast utställningsresultat och med början fr o m 2020. 

 

• Kvalificeringsperiod 1/1–31/12 

 • Insändes senast 15 januari efterkommande år.  

 • Endast resultat från officiella svenska tävlingar får räknas. 

 • Max fem tävlingsresultat tagna under kvalificeringsperioden räknas. 

 

En lista på de 10 vinstrikaste svenskfödda hundarna, alla färger, där ettan då blir årets guldhund.  

En lista för årets vinstrikaste svenskfödda hund uppdelat per färg. 

En lista för årets vinstrikaste hund oavsett födelseland, alla färger. 

En lista för årets vinstrikaste valp oavsett födelseland, räknas fr o m 4 månaders ålder t o m 9 
månader, alltså bara en valpklass. 

En lista för årets vinstrikaste veteran, oavsett födelseland. 

En lista för årets vinstrikaste avelsklass. 

En lista för årets vinstrikaste uppfödarklass 

 

Beräkning för årets vinstrikaste svenskfödda resp utlandsfödda utställningshund 

 

BIR 10 p 
BIM 8 p 
2 bh/bt 6 p 
3 bh/bt 5 p 
4 bh/bt 4 p 
CK 10 p 
Exc 5 p 
Deltagarpoäng 1 p 
Deltagande i cupen 5 p 
Dessutom får de fyra placerade 1 poäng för varje deltagande hund i respektive färg.  

 
 
BIS-1 SKK 150 p 
BIS-2 SKK 140 p 
BIS-3 SKK 130 p 
BIS-4 SKK 120 p 

BIG-1 SKK 95 p 
BIG-2 SKK 85 p 
BIG-3 SKK 80 p 
BIG-4 SKK 75 p 

BIS-1 SSPK 65 p 
BIS-2 SSPK 60 p 
BIS-3 SSPK 55 p 
BIS-4 SSPK 50 p 



 

 

General Information 

 

Beräkningar görs på de fem bästa resultaten varav minst en ska vara från SSPK-utställning. Ett 
resultat per utställning räknas. Får man t ex en grupp- eller BIS-placering är det den poängen 
man räknar, man adderar alltså inte BIR-poängen. 
 

Beräkning för årets vinstrikaste valp 

 
BIR-valp 20 p 
BIM-valp 15 p 

HP 10 p 

Exc 5 p 

Deltagande 1 p 

 

BIS-1 valp SSPK 65 p 
BIS-2 valp SSPK 60 p 
BIS-3 valp SSPK 55 p 
BIS-4 valp SSPK 50 p 

 

BIS-1 valp SKK 90 p 

BIS-2 valp SKK 85 p 

BIS-3 valp SKK 80 p 

BIS-4 valp SKK 75 p 

 

Beräkningar görs på de fem bästa resultaten varav minst en ska vara från SSPK-utställning. Ett 
resultat per utställning räknas.   

 

Beräkning för årets vinstrikaste veteran  

 

 
BIR-veteran 20 p 
BIM-veteran 15 p 
CK 10 p 
Exc 5 p 
Deltagande 1 p 
 

 
BIS-1 veteran SSPK 65 p 
BIS-2 veteran SSPK 60 p 
BIS-3 veteran SSPK 55 p 
BIS-4 veteran SSPK 50 p 

 

 
BIS-1 veteran SKK 90 p 
BIS-2 veteran SKK 85 p 
BIS-3 veteran SKK 80 p 
BIS-4 veteran SKK 75 p 

 

Beräkningar görs på de fem bästa resultaten varav minst en ska vara från SSPK.  Ett resultat per 
utställning räknas. Resultat räknas endast när hunden deltagit i veteranklass.  



 

 

General Information 

Beräkning för årets vinstrikaste avel-/uppfödargrupp 

 

Vinnande grupp i respektive färg 20 p 

Hederspris 10 p 

 

BIS-1 avels-/uppfgrupp SSPK 65 p 

BIS-2 avels-/uppfgrupp SSPK 60 p 

BIS-3 avels-/uppfgrupp SSPK 55 p 

BIS-4 avels-/uppfgrupp SSPK 50 p 

 

BIS-1 avels-/uppfgrupp SKK 90 p 

BIS-2 avels-/uppfgrupp SKK 85 p 

BIS-3 avels-/uppfgrupp SKK 80 p 

BIS-4 avels-/uppfgrupp SKK 75 p 

 

Resultat räknas från max 5 utställningar, varav minst en SSPK-utställning. Ett resultat per 
utställning räknas. 

 


