
Årets Arbetande 

Pris för arbetstitlar 
För varje uppnådd och registrerad titel delas en liten rosett med SLHK-logga och titelnamnet på ut till 
ägaren på årsmötet nästföljande år. 

Årets allroundheeler 

För årets allround räknas bara ett resultat per gren, så ju fler grenar som meriteras inom desto högre 
poäng får du. Årets allround omnämns med bild på hemsidan och får mottaga pris på årsmötet. Resultat 
räknas på svenska officiella tävlingar (då andra länder har andra regler för flera grenar). 

Till årets allround kan du också räkna resultat från KM! De tre högst placerade erhåller 20 - 15 - 10 poäng 
vardera och alla som startar får 3 poäng i den grenen. Du får också poäng för SM-deltagande i en gren, 15 
poäng (lag i agility 10 poäng). 

AGILITY  
max 20 poäng 

 
Felfri SM-pinne = 20p 

Felfritt lopp / SM-pinne, klass 3 = 
19p 

Upp till 10 fel, klass 3 = 18p 
 

Felfritt lopp, klass 2 = 15p 
Upp till 5 fel, klass 2 = 14p 
Upp till 10 fel, klass 2 = 13p 

 
Felfritt lopp, klass 1 = 10p 
Upp till 5 fel, klass 1 = 9p 
Upp till 10 fel, klass 1 = 8p 

 
Upp till 20 fel, klass 3 = 5p 
Upp till 20 fel, klass 2 = 3p 
Upp till 20 fel, klass 1 = 2p 

 

LYDNAD 
max 20 poäng 

 
1:a pris class 3 = 20p 
2:a pris class 3 = 19p 
3:a pris class 3 = 18p 

 
1:a pris class 2 = 15p 
2:a pris class 2 = 14p 
3:a pris class 2 = 13p 

 
1:a pris class 1 = 10p 
2:a pris class 1 = 9p 
3:a pris class 1 = 8p 

 
1:a pris startklass = 5p 
2:a pris startklass = 3p 
3:a pris startklass = 2p 

 

BRUKS  
max 20 poäng  

 
Certifikat elitklass = 20p 

Certpoäng elitklass = 19p 
Godkänd elitklass = 18p 

 
Uppflyttad högre klass = 15p 
Godkänd högre klass = 13p  
Uppflyttad lägre klass = 10p 

 
Godkänd lägre klass = 8p  

Uppflyttad appellklass = 5p 
Godkänd appellklass = 4p 

 
 

RALLYLYDNAD 
max 20 poäng 

 
Godkänd mästarklass = 20p 
Min 60p mästarklass = 17p 

Godkänd avancerad klass = 15p 
Min 60p avancerad klass = 12p 
Godkänd fortsättningsklass = 

10p 
Min 60p fortsättningsklass = 7p 

Godkänd nybörjarklass = 5p 
Min 60p nybörjarklass = 2p 

 

FREESTYLE 
max 20 poäng  

 
Certifikat klass III = 20p 
Min 22,5p klass III = 17p  

Uppflytt klass II = 15p 
Min 22,5p klass II = 12p 

Uppflytt klass I = 5p 
Min 22,5p klass I = 2p 

 

HEELWORK 
max 20 poäng  

 
Certifikat klass III = 20p 
Min 22,5p klass III = 17p  

Uppflytt klass II = 15p 
Min 22,5p klass II = 12p 

Uppflytt klass I = 5p 
Min 22,5p klass I = 2p 

 



UTSTÄLLNING  
max 20 poäng  

 
Certifikat, eller CK i 

championklass = 20 p 
CK = 15p 

Excellent kvalité = 12p 
Very Good kvalité = 10p 

Good kvalité =5p  
Sufficient kvalité = 2p 

 

VALLNING 
max 10 poäng 

 
Genomfört anlagstest = 10p  

 
Obs! Gäller oavsett vilket år 
anlagsprovet genomfördes. 

 

VILTSPÅR 
max 20 poäng 

  
HP = 5p 

1:a pris öppenklass = 15p  
2:a pris öppenklass = 10p  
3:a pris öppenklass = 5p 

 
Godkänd anlagsprov = 8p 

 

BPH / MH 
max 10 poäng 

 
Genomfört BPH / MH = 10p 

 
Obs! Gäller oavsett vilket år BPH 

/ MH genomfördes. 
 

Nosework 
max 20 poäng 

 
>75p klass III = 17p 

Min 50p klass III = 14p  
Uppflytt klass II = 13p 
Min 50p klass II = 10p 
Uppflytt klass I = 4p 
Min 50p klass I = 1p 

GK doftprov = 1p per doft 
 

Obs! Doftprovspoängen gäller 
oavsett vilket år doftprov 

genomfördes. 
 

 

 

 

  



Årets bästa heeler per gren 

Årets heeler utses i alla grenar som en heeler kan tävla i - oavsett hur många som tävlar i grenen! 
Årets-hundarna omnämns med bild på hemsidan och får mottaga en liten rosett på årsmötet. Har du 
meriterat din hund i en gren som ingen annan tävlar så är ju det i sig en bedrift. Regler för Årets heeler 
varierar mellan grenarna, se nedan. 

Observera att till årets bästa [gren]-heeler räknas också KM-resultat! För rally räknas det som resultat i 
fortsättningsklass och för agility som resultat i klass 2. Resultat räknas på svenska officiella tävlingar (då 
andra länder har andra regler för flera grenar). 

Rallylydnad 

De fem bästa poängen i grenen räknas, med koefficient 1 för nybörjarklass, 1,1 för fortsättningsklass, 1,15 
för avancerad klass och 1,2 för mästarklass. 

Viltspår 
De tre bästa spåren räknas. För varje 1 pris erhålls 15 poäng och för varje HP erhålls 5 extra poäng. 

Agility 
De fem bästa resultaten räknas enligt tabellen nedan. 

Tävlingsklass Pinne / SM-pinne Felfritt Max 10 fel 
Agility- & hoppklass I 100 80 40 
Agility- & hoppklass II 125 105 50 
Agility- & hoppklass III 150 130 70 

 

Lydnad 
De tre bästa poängen i grenen räknas. Tilldelade poäng för utförandet i respektive klass divideras med 
högsta möjliga poäng för klassen. Detta multipliceras sedan med en faktor för varje klass.  

Startklass: faktor 100 (maxpoäng 200)  
Class I: faktor 110 (maxpoäng 200)  
Class II: faktor 120 (maxpoäng 320)  
Class III: faktor 130 (maxpoäng 320) 

Bruks 
De tre bästa poängen i grenen räknas. Tilldelade poäng för utförandet i respektive klass divideras med 
högsta möjliga poäng för klassen. Detta multipliceras sedan med en faktor för varje klass.  

Appellklass: faktor 100 (max poäng 320)  
Lägre klass: faktor 110 (max poäng 600)  
Högre klass: faktor 140 (max poäng 600)  
Elitklass: faktor 160 (max poäng 650)  

Freestyle 

De tre bästa poängen i grenen räknas, med koefficient 1 för klass 1, 1,1 för klass 2 och 1,2 för klass 3. 



Heelwork to music 
De tre bästa poängen i grenen räknas, med koefficient 1 för klass 1, 1,1 för klass 2 och 1,2 för klass 3. 

Nosework 

De tre bästa poängen i grenen räknas, med koefficient 1 för klass 1, 1,1 för klass 2 och 1,2 för klass 3. 


