
 
 
 

Tävlingsregler – Årets Hund – Utställning 

Årets hane & tik 

Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda lapska vallhundar vars ägare är medlem i 

Svenska Rasklubben för Lapsk Vallhund (SRLV). 

Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen. 

Utländska resultat måste skickas in senast månaden efter utställningstillfället, hunden 

erhåller poäng efter slutlig placering på respektive utställning enligt tabell nedan. 

Tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell där antalet poäng är beroende på antalet hundar 

som deltagit i exteriörbedömningen. Hanhundar och tikar räknas var för sig. 

Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar. Har två eller fler hundar uppnått 

samma summa poäng avgör i första hand inbördes möten och i andra hand strukna poäng i 

turordning. 

De tre första hanarna respektive tikarna vid sluträkning erhåller minnespriser.  

Poängnyckel NKU-utställning 

Plac. Junkl Junkk Uhkl Uhkk 
Vetkl 
Chkl 
Ökl 

Vetkk 
Chkk 
Ökk 

Bhkl 
Btkl 

 Tilläggspoäng 

 CK 2 p 

 Antal deltagare 

1 3 8 9 14 15 20 25  2-3 1 p 13-15 6 p 

2 2 7 5 13 11 19 24  4-5 2 p 16-18 7 p 

3 1 6 3 12 9 18 23  6-7 3 p 19-21 8 p 

4  5  11  17 22  8-9 4 p 22-24 9 p 

         10-12 5 p 25- 10 p 

 

Poängnyckel FCI-Vinnarutställning (EUW/WW) 

Plac. Junkk Uhkk 
Vetkk 
Chkk 
Ökk 

 Tilläggspoäng 

 CERT 2 p CACIB 2 p 

 CK 2 p BIR 2 p 

1 15 15 21  Antal deltagare 

2 14 14 20  2-3 1 p 13-15 6 p 

3 13 13 19  4-5 2 p 16-18 7 p 

4 12 12 18  6-7 3 p 19-21 8 p 

     8-9 4 p 22-24 9 p 

     10-12 5 p 25- 10 p 



 
 
 

Årets uppfödare 

Tävlande om priset är uppfödare som är medlem i SRLV. 

Tävlan sker årligen på SKK:s och SLK:s officiella utställningar, dock måste minst ett av 

utställningstillfällena vara en SLK-utställning. Härmed avses att det ska vara en SLK- och en 

SKK-utställning. 

Poäng räknas enligt följande: Vinnande uppfödargrupp med HP erhåller 10 p + 1 p för varje 

slagen grupp. Övriga grupper med HP får 8 p. 

Tävlande får under tävlingsåret tillgodoräkna sig poäng från högst två av enligt ovan 

godkända utställningar. 

Om flera tävlande har samma poäng avgör i första hand inbördes möten, i andra hand den 

som har den lägsta sammanlagda individuella poängen vid bedömd grupp och i tredje hand 

den som har högsta poäng med tredje utställda grupp.  

Individuella poäng är de poäng som deltagande hundar i uppfödarklass erhåller i samband 

med bedömningen av gruppen. 1:a  junkl, ökl och deltagande i chkk och vetkk ger 1 p, 2:a i 

junkl, ökl ger 2 p och 3:e pris i junkl, ökl ger 3 p. Det krävs vid bedömningen att gruppen har 

högst 4 p för att bli godkänd. 

 

Årets avelshund 

Tävlande om priset är avelshund vars ägare är medlem i SRLV. 

Tävlan sker årligen på SKK:s och SLK:s officiella utställningar, dock måste minst ett av 

utställningstillfällena vara en SLK-utställning. Härmed avses att det ska vara en SLK- och en 

SKK-utställning. 

Poäng räknas enligt följande: Vinnande avelsgrupp med HP erhåller 10 p + 1 p för varje 

slagen grupp, övriga grupper med HP 8 p. 

Tävlande får under tävlingsåret tillgodoräkna sig poäng från högst två av ovanstående 

godkända utställningar. 

Om flera tävlande har samma poäng avgör i första hand inbördes möten, i andra hand den 

som har den lägsta sammanlagda individuella poängen vid bedömd grupp och i tredje hand 

den som har högsta poäng med tredje utställda grupp. Individuella poäng är de poäng som 



 
 
 

deltagande hundar i avelsklass erhåller i samband med bedömningen av gruppen. 1:a i junkl, 

ökl och delt. I chkk och vetkk ger 1p, 2:a i junkl, ökl ger 2p, och 3:e pris i junkl, ökl ger 3p. Det 

krävs vid bedömningen att gruppen har högst 4 p för att bli godkänd. 

 

Årets veteran 

Tävlingen är öppen för alla veteraner av rasen lapsk vallhund vars ägare är medlem i SRLV. 

Det utses en Årets Veteran Hane och en Årets Veteran Tik i varje åldersklass. 

Poängräkning sker på både SLK:s samt SKK:s utställningar. 

Man tillgodoräknas de 3 bästa resultaten, men minst ett resultat måste vara från en SLK-

utställning. 

Två åldersklasser förekommer, 8-11 år samt över 11 år. 

Poängräkningen är samma som SLK:s tävling om Årets hane och tik, men poänggrundande 

meriter skall vara tagna i veteranklass. 

 




