Österbottens Älghundklubbs vandringspris
(uppdaterade 29.1.2013)

Stadgar för DM-pokalerna
§1
De två (2) priserna utdelas årligen på Distrikts Mästerskapstävlingen (DM) för
älghundar inom Vasa Kenneldistrikt. Så länge det hålls separata DM-tävlingar för
tikar och hanar utdelas tik-pokalen till segraren på tik-DM och hanhundspokalen till
segraren på hanhunds-DM.
§2
Priserna tilldelas för ett år framåt av bästa tik och bästa hanhund vid resp. DMtävling.
§3
Priset tilldelas för alltid av den hundägare som får inteckning med sin andra hund,
skilt för vardera prisen.
§4
Det kommer an på hundägaren att på egen bekostnad ingravera årtal, den segrande
hundens namn, ägare, prisklass och poängtal samt se till att priset finns tillgängligt
vid följande DM-tävling.

Stadgar för vandringspokalerna för
BÄSTA TIK och BÄSTA HANHUND

§1
Pokalerna utdelas årligen på Österbottens Älghundklubbs årsmöte i februari.
§2
Pokalerna tilldelas för ett år framåt av den tik och den hanhund, som uppnår högsta
poängsumma enligt följande beräkningsgrund:

Poäng ges för:
HIRV 1 – 9 p
HIRV 2 – 7 p
HIRV 3 – 5 p
Värdetävlingar ger ytterligare bonuspoäng enligt följande:
DM, Zon, INT-prov och landskamp:
Seger – 10 p
Andra plats – 7 p
Tredje plats – 3 p
FM:
Seger – 20 p
Andra plats – 15 p
Tredje plats – 10 p
Vid lika poäng avgör i första hand den högre poängsumman från FM, i andra hand
från zon / landskamp och i tredje hand från DM.
§3
Pokalen tilldelas för alltid av den hundägare som får inteckning med sin andra hund,
skilt för vardera prisen.
§4
Det kommer an på hundägaren att på egen bekostnad ingravera årtal, den segrande
hundens namn, ägare, prisklass och poängtal samt se till att priset finns tillgängligt
vid följande årsmöte.

Stadgar för ” BÄSTA UNGHUND och BÄSTA UNGTIK ” - pokalen
§1
Vandringspriserna är instiftade för att främja aveln på ”tidig jakt”.
Pokalerna utdelas årligen på Österbottens Älghundklubbs årsmöte i februari.
§2
Priserna jämte en miniatyrpokal tilldelas för ett år framåt den unghund och den
ungtik, som på provdagen är under 30 mån. ålder och som har uppnått högsta
sammanlagda poäng under året.
Miniatyrpokalen tillfaller genast hundägaren.
Poängberäkning:
Jaktprov
HIRV 1 - 9 p
HIRV 2 - 7 p
HIRV 3 - 5 p
Brukschampionat (BCH) ger 10 p
Utställning
ERI + CK + CERT 6 p
ERI + CK 5 p
ERI
4p
EH
3p
H
2p
T
1p
Värdetävlingar ger ytterligare bonuspoäng enligt följande:
DM, Zon, INT-prov och landskamp:
Seger – 10 p
Andra plats – 7 p
Tredje plats – 3 p
FM:
Seger – 20

Andra plats – 15 p

Tredje plats – 10 p

Poäng får räknas från högst 4 jaktprov och en utställning.
Om flera hundar kommer på samma poäng tillfaller pokalen den hund, som har
högsta sammanlagda poäng på jaktproven.
Resultaten kan räknas hunden tillgodo endast en gång.
§3
Pokalen tilldelas för alltid av den hundägare som får inteckning med sin andra hund,
skilt för vardera prisen.
§4
Det kommer an på hundägaren att på egen bekostnad ingravera årtal, den segrande
hundens namn, ägare och poängtal samt se till att priset finns tillgängligt vid följande
årsmöte.

Stadgar för "BÄSTA AVELSTIK-POKALEN"
§1
Priset utdelas vid Österbottens Älghundklubbs årsmöte och tillfaller för ett år framåt
den avelstik av älghundsraserna, som för året uppnått högsta sammanlagda
poängtal från jaktprov, där tikens egna och avkommans jaktprovspris meriterar tiken
som avelshund enligt följande:
Tiken:
HIRV 1 - 3 p
HIRV 2 - 2 p
HIRV 3 - 1 p
BCH - 8 p
B & UCH - 10 p
BCH resp. U & BCH poängen ligger till grund för tikens poäng varje år efter att
championatet erhållits.
Avkomman:
HIRV 1 - 5 p
HIRV 2 - 3 p
HIRV 3 - 2 p
BCH - 8 p
U & BCH - 10 p
Då en merit räknats tiken till godo men senare förbättras räknas den tidigare meriten
bort och endast mellanskillnaden räknas.
För att bli tilldelad priset skall tiken ha minst en jaktprovsmeriterad avkomma.
§2
Det åligger tikens ägare att i god tid före årsmötet meddela klubbens sekreterare
tikens namn och reg.nr. likaså namn och reg.nr. på avkomma som meriterat tiken
under året.
§3
Den som vinner priset för året skall på egen bekostnad ingravera tikens namn och
årtal.
Priset tillfaller för alltid den hundägare, som har två inteckningar med olika tikar.

Stadgar för UTSTÄLLNINGSPOKALEN

§1
Pokalen vandrar under tio (10) års tid och utdelas på klubbens årsmöte till
klubbmedlem.
Det elfte året tilldelas pokalen för alltid av den hundägare som har flest inteckningar.
Ifall flera hundägare har lika många inteckningar fortsätter priset att vandra tills en
hundägare har flera inteckningar än en annan.
§2
De tre bästa utställningsresultaten för året räknas.
Poäng beräknas enligt följande:
BIS - 30 p
BIS 2 - 29 p
BIS 3, 4 - 28 p
BIG 1 - 25 p
BIG 2 - 24 p
BIG 3, 4 - 22 p
BIR - 20 p
BIM - 18 p
CACIB - 20 p
Reserv CACIB - 15 p
Bästa H/T 1 -15 p Bästa H/T 2 - 14 p Bästa H/T 3 - 13 p Bästa H/T 4 - 12 p
CERT - 10 p
Bästa VET - 5 p
JUNKKL1 + CK - 5 p
UKKL 1 + CK - 5 p
ÖKKL 1 + CK - 5 p
BRKKL 1 + CK - 5 p
CHAMPIONKL 1 + CK - 5 p
Om flera hundar uppnått samma resultat under året åtskiljs de genom:
1. den hund som har fått titeln finskt eller utländskt UCH.
2. den hund som har fått de flesta BIR-titlar.
3. den hund som har vunnit en BIS-titel.
4. om hundarna inte ännu har kunnat skiljas åt, skiljs de åt genom lottning.
§3
Det hör till hundägaren att meddela sekreteraren om hundens uppnådda resultat i
god tid före årsmötet.
§4
Vinnaren av pokalen förbinder sig att låta gravera in hundens namn, ägare samt årtal
och föra den till årsmötet.

D o m a r p o k a l e n "Å r e t s a k t i v a s t e d o m a r e "
§1
Priset utdelas årligen på Österbottens Älghundklubbs årsmöte i februari.
§2
Priset erhålles för ett år framåt av den domare som haft de flesta domaruppdrag
under året. Till priset hör årligen tre miniatyrpokaler som de tre bäst placerade
domarna får behålla.
§3
Priset erhålles för alltid av den domare som först erhållit tre (3) inteckningar.
Priset vandrar i tio (10) år. Om ingen erhållit tre inteckningar efter 10 år, erhåller den
priset som har flest inteckningar. Ifall av lika många inteckningar räknas antalet
poäng samman ( poäng = 1p /domaruppdrag).
Den som har de högsta poängen erhåller priset. Vid lika poäng avgör lotten.
§4
Det kommer an på domaren att på egen bekostnad ingravera årtal, namn och poäng
samt se till att priset finns tillgängligt vid följande årsmöte

Årets högsta provpoäng
§1
Priset utdelas vid Österbottens Älghundklubbs årsmöte i februari.
§2
Priset tillfaller för ett år framåt den älghund, som fått den högsta slutpoängen på prov
under året. Vid lika poäng avgör den nästhögsta poängsumman osv.
§3
Priset tilldelas för alltid av den hundägare, som får en inteckning med sin andra hund.
§4
Det åligger hundägaren att på egen bekostnad ingravera årtal, den segrande
hundens namn, ägare och provpoäng samt se till att priset finns tillgängligt vid
följande årsmöte.

