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Tomtens Brukshundsklubbs utmärkelser är tänkta som en morot och ett sätt att 

uppmärksamma och uppmuntra medlemmar och deras hundar till ett aktivt tävlande.  

För att ansöka om utmärkelser samt för att få delta i klubbmästerskap ska föraren vara 

medlem och tävla för Tomtens Brukshundklubb eller Hundungdom med klubbtillhörighet 

Tomtens Brukshundklubb. 

Resultaten baseras på alla officiella tävlingar enligt officiella regler.   

De som tävlar om årets nybörjare i agility, rallylydnad, lydnad och bruks får behålla priserna. 

Vandringspriserna vandrar i 10 år och tillfaller därefter klubben. Klubben bekostar alla priser 

och eventuella graveringskostnader. 

Ansökan om utmärkelser samt nominering till årets ”Tomtare” ska vara klubben tillhanda 

senast den 31 december innevarande år, om inget annat anges. Ansökan skickas till 

respektive kommitté. I ansökan ska det framgå vilket eller vilka utmärkelser som ansöks 

samt datum, tävlingsplats, resultat och placering för respektive tävling. Vid ansökan om 

agilityutmärkelser ska det även framgå antal starter i klassen. Det åligger föraren att själv 

anmäla om championat, mästerskapsdeltagande samt att ansöka till årets utmärkelser.  

Det ligger på varje kommittés ansvar att sköta allt arbete som rör priserna, så som utse 

vinnare, beställa priser och dela ut pris på årsmötet.  

Dokumentation över alla utmärkelser läggs som en bilaga till årsmötesprotokoll.  

Agility-, rallylydnad- och tävlingskommittén har tolkningsföreträde gällande utmärkelser vid 

en eventuell tvist.  

Dessa statuter gäller från verksamhetsåret 2015, vilket innebär att priserna delas ut första 

gången under årsmötet 2016 och därefter löpande vid varje årsmöte.  

  



Tomtens Brukshundsklubb  2022-01-13 

 3 

KM 

Klubbmästerskap är en inofficielltävling men bedöms utifrån officiella regler.  

Agility 

Regler, klubbmästerskapet avgörs i en hoppklass och i en agilityklass. Klubbmästare i agility 

blir den som har bäst sammanlagda resultat i de två klasserna. Klubbmästare utses i x-small, 

small, medium, large och x-large. Klasserna sker samma dag med samma domare. På 

årsmötet tilldelas klubbmästarna i respektive storleksklass varsin droppe.  

Rallylydnad  

Regler, klubbmästerskapet genomförs i två klasser: 

Lilla KM 

Nybörjarklass, för ekipage som tävlar i nybörjar- eller fortsättningsklass. Ekipage som tävlar i 

nybörjarklass har hunden kopplad och ekipage som tävlar i fortsättningsklass har hunden 

okopplad. 

Stora KM 

Avancerad klass, för ekipage som tävlar i avancerad- och mästarklass. 

En förare får tävla med flera hundar och i flera klasser på KM:et. En hund kan dock bara 

starta en gång. En vinnare utses i respektive klass. På årsmötet tilldelas klubbmästarna i 

respektive klass varsin tallrik. 

Lydnad  

Regler, klubbmästerskap i lydnad avgörs i startklass och klass I. Ekipage som vanligtvis tävlar 

startklass deltar i startklass, ekipage som tävlar i klass I eller högre deltar i klass I. 

Klubbmästare blir det ekipage som har högst snittpoäng. Vid lika poäng vinner det ekipage 

som har högst poäng i följsamhet/friafölj. Det utses en klubbmästare. På klubbmästerskapet 

tilldelas klubbmästaren en blomma. På årsmötet tilldelas klubbmästaren en tallrik. 

Bruks  

Regler, klubbmästerskap i bruks avgörs i apellklass spår oavsett vilken klass och gren 

ekipaget vanligtvis tävlar i. Klubbmästare blir det ekipage som har högst snittpoäng. Vid lika 

poäng vinner det ekipage som har högst poäng i specialen. På klubbmästerskapet tilldelas 

klubbmästaren en blomma. På årsmötet tilldelas klubbmästaren en tallrik.  
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Championat 

Klubben uppmärksammar ekipage som under året erhållit championat med en tallrik.  

Deltagande i mästerskap 

Klubben uppmärksammar ekipage som under året deltagit vid mästerskap (U-SM, SM, NoM, 

EM, VM) med en tallrik. 

Årets ”Tomtare” och Årets prestation 

Årets ”Tomtare” 

Årets ”Tomtare” tilldelas den eller de medlemmar som under året har gjort något bra för 

klubben. Alla medlemmar är välkomna att nominera till årets ”tomtare”. Nominering till 

årets ”tomtare” skickas till någon i klubbens styrelse. Årets ”Tomtare” tilldelas en 

prydnadstomte samt en utskrift av nomineringen.  

Årets prestation  

Årets prestation tilldelas det ekipage som under året har utmärkt sig extra. Prestationen kan 

bestå av bra resultat, övervinna svårighet, prestationer på tävlingsarenan eller liknande. 

Agility-, rallylydnad- och tävlingskommittén nominerar och utser varsin vinnare. Årets 

prestation tilldelas en vas för ett värde av 200 kronor samt en utskrift av nomineringen. 
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Årets utmärkelser 

Årets nybörjare i Agility  

Ekipaget ska vara nybörjare, gäller både hund och förare, och som vid årets början inte tävlat 

i mer än ett år. Gäller officiella tävlingar. De fem bästa resultaten från agilityklass och 

hoppklass räknas, varav minst två måste vara från agilityklass. Poäng efter placering: 1:a 

100p, 2:a 80p, 3:a 60p, 4:a 50p, 5:a 40p, 6:a 30p, 7:a 20p, 8:a 15p, 9:a 10p, 10:a 5p, 11-20:a 

4p, 21-30:a 3p, 31-40:a 2p och 41--> 1p. Tilläggspoäng: 1p för varje deltagare i klassen, 1:a-

5:e pinnen 25p, 3:e pinnen = uppflyttning 100p extra, 5:e pinnen = diplom 50p extra. Bara 

ett ekipage kan erhålla titeln. Titeln kan endast erhållas en gång. 

Pris: Tilldelas en pokal. 

Årets Agilityhund 

Gäller hund med en och samma förare. De 5 bästa officiella resultaten från varje klass. Poäng 

efter placering: 1:a 100p, 2:a 80p, 3:a 60p, 4:a 50p, 5:a 40p, 6:a 30p, 7:a 20p, 8:a 15p, 9:a 

10p, 10:a 5p, 11-20:a 4p, 21-30:a 3p, 31-40:a 2p och 41--> 1p. Tilläggspoäng: 1 p för varje 

deltagare i klassen, 1:a-5:e pinnen 25p, 3:e pinnen = uppflyttning 100p extra, 5:e pinnen = 

diplom 50p extra, cert 50p, SM-pinne 25p, SM- kval 100p och championat 100p. Bara ett 

ekipage kan erhålla titeln. 

Pris: Tilldelas en pokal.  

Årets nybörjare i Rallylydnad 

För förare vars hund har debuterat i nybörjarklass under årets gång. Föraren får 

tillgodoräkna sig de två bästa resultaten på officiell tävling i nybörjarklass. 

Pris: Tilldelas en pokal.   
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Årets Rallylydnadshund 

Beräkningen baserar sig på tre resultat från officiella tävlingar under året. 

Vid samma totalpoäng så vinner den i högsta klass med högsta poäng på enskild tävling.  

Pris: Tilldelas en pokal. 

Poäng Nybörjar Fortsättning Avancerad Mästar 

100 11 13 15 17 

97-99 10 12 14 16 

94-96 9 11 13 15 

91-93 8 10 12 14 

88-90 7 9 11 13 

85-87 6 8 10 12 

82-84 5 7 9 11 

79-81 4 6 8 10 

76-78 3 5 7 9 

73-75 2 4 6 8 

70-72 1 3 5 7 

 

Årets nykomling i lydnad 

Förare som inte har tävlat högre än startklass respektive apellklass vid årets början. Priset 

tilldelas det ekipage som har högsta snittpoäng på två stycken officiella tävlingar i startklass. 

Vid lika poäng tilldelas priset till det ekipage som har högst poäng i följsamhet. 

Pris: Tilldelas en pokal. 

Årets Lydnadshund 

Bästa snittresultat på tre officiella lydnadsprov under året oavsett klass. Vid lika poäng 

tilldelas priset till det ekipage som har högst poäng följsamhet/fria följ. 

Pris: Tilldelas en miniatyr av apportbock och får erhålla vandringspris under ett år. 
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Årets nykomling i bruks  

Vandringspris som Annie Hallberg instiftat som ersättning för Seppys Vandringspris och som 

ska främja nya tävlingsekipage inom apellklass. Priset tillfaller ekipage som under 

kalenderåret fått bästa resultat i apellklass. Vid lika poäng tilldelas priset till det ekipage som 

har högst poäng i specialen därefter linförighet. Gäller för ny eller gammal förare och med 

ny hund.  

Pris: Tilldelas en pokal. 

Årets Brukshund 

Bästa snittresultat på tre officiella bruksprov under året oavsett klass. Tilläggspoäng: 10 

poäng/uppflyttning, 10 poäng/certpoäng, 25 poäng/cert. Resultat från olika bruksgrenar och 

klasser får räknas med, t.ex. både spår och sök. Vid lika poäng tilldelas priset till det ekipage 

som har högst poäng i specialen. 

Pris: Tilldelas en miniatyr av apportbock och får erhålla vandringspris under ett år. 

 


