
  

    

 

    

  

 

                                     
 

  

  
 

  

  

 

 

Medlemmar i Örnsköldsviks Brukshundklubb (ÖBK) samt tävlande för ÖBK är 

berättigade att söka klubbens priser.  

Priset delas ut i samband med ÖBK:s Årsmöte, och det förväntas att man deltar på 

Årsmötet och personligen mottager sitt pris. Eventuella förhinder meddelas till 

sekreterare och i förekommande fall om priset ska hämtas av bud.  

Priser som inte mottagits/hämtats på Årsmötet tillfaller ÖBK. 

 

Priser du kan söka i Örnsköldsviks Brukshundklubb. 

  

                      

  
  

Priser Bruks och Lydnad  
 

Styrelsens priser  
 

Klubbpris   Järpesmyrans GP (vilande) 

Appellklass: 
Appellplakett  

Hederspriset 
  

Bruksklasser:   KM 

Sök:   Holmens dag  

Skydd:   Zorropokalen  

Spår:   Skatans vandringspris  

Rapport:   Rapportpokalen  

BSL:   BSL-priset  

IPO:   IPO-priset  

Lydnadshund:   KM 

Rallylydnad:   
KM 

Årets rallylydnadshund 

Agility:   
Hopp-Jerkas Pris 

KM 

SM-utmärkelse:   Bruks, IPO, Lydnad eller Agility  

Klubbmedlem:   Årets ÖBK:are  
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PRISER BRUKS och LYDNAD 
   

  
 

  

  
Appellplakett Bruks och Lydnad 

Till alla som blivit uppflyttade ur appellklass under året. 
   

  
 

  

  

Hederspris Bruks och Lydnad 

Till alla som blivit uppflyttade ur appellklass och som startat i lägre klass. Priset går till den som 

fått bästa resultatet. 

   

   
 

  

  

Ansökan om priser ska vara verksamhetsansvarig Bruks och Lydnad tillhanda 

senast 31 december. 
 

 

 

    

  STYRELSENS PRISER   

  
 

    

  

 

Årets SM-utmärkelse (du ansöker inte om SM, meddela styrelsen om ditt deltagande) 

SM-deltagare från Örnsköldsviks BK får en speciell utmärkelse för sin insats i Bruks, Lydnad, IPO 

eller Agility. 

   

  
 

  

  

KM Bruks (du ansöker inte om KM , verksamhetsansvarig tar fram pristagare enligt statuten) 

Styrelsen tittar på alla ekipage från Örnsköldsviks BK som tävlat på en hemmatävling. Ett 

medelbetyg tas fram och därefter utses klubbmästaren. Detta medför att alla ekipage blir bedömda 

utifrån sin egen specialgren i bruks. 

   

  
 

  

  

KM Lydnad (du ansöker inte om KM , verksamhetsansvarig tar fram pristagare enligt statuten) 

Klubbmästaren i lydnad utses under klubbens lydnadstävling i september varje år. Bästa 

genomsnittsresultat vinner. 

   

  
 

  

  

KM Agility  (du ansöker inte om KM , verksamhetsansvarig tar fram pristagare enligt statuten) 

Tävlingen avgörs i öppen hopp- och agilityklass med svårighetsgrad typ klass 2. 

Samma bana för Small, Medium och Large. 

Ekipage utom tävlan i KM undantas när placering ges till KM-ekipage. 

Vid ev. diskning i något av loppen blir placeringen den samma som antal startande KM-ekipage i 

klassen. 

Placering i de båda loppen för KM-ekipage räknas samman och bäst resultat vinner i respektive 

storleksklass. 

Vid samma placeringsresultat anordnas skiljelopp för att skilja ekipage ned till placering 3. 

   

  
 

  

  

 

 

 

 

 

   



KM Rally 

’ 

Årets klubbmästare i rallylydnad genomförs utifrån resultat  från officiella prob under kalenderåret 

enligt följande: 

 

Medlem i Örnsköldsviks brukshundsklubb både förare och ägare av hunden. 

De tre bästa tävlingsresultaten räknas 

Varje klass räknas för sig 

 

För att få bli klubbmästare måste man skicka in de tre bästa resultaten under året innan 31 

december 

 

Prisutdelning sker vid Örnsköldsviks brukshundsklubbs nästföljande årsmöte. 

 

 

 

Holmens Dag VP 

Till Örnsköldsviks BKs bästa sökhund under ett år. Priset vandrar för evigt.  

Högsta totalpoäng vinner. 

  

SM 10 p 

Cert 8 p 

Certpoäng 7 p 

Godkänd elitklass 6 p 

Uppflytt ur högre 5 p 

Godkänd högre 4 p 

Uppflytt ur lägre 3 p 

Godkänd lägre 2 p 

Uppflytt ur appell 1 p 
 

  
 

  

  

Zorropokalen 

Stiftat 1997 med tanke på de skyddsekipage som idogt tränar och visar sig på tävlingsbanorna för 

Örnsköldsviks Brukshundklubbs räkning. 

 

De tre bästa resultaten oavsett klass. Vilket räknas ut procentuellt på tävlingsresultatet gentemot 

maxpoängen i den klass man tävlar i. Samma hund och förare. 

  

Lägre klass  600 poäng 

Högre klass 700 poäng 

Elit klass     800 poäng 

  

Stora pokalen har sin plats på Torpet. Ingravering av årets bästa skyddshundsekipage och årtal 

ordnas av klubben. En liten pokal överlämnas till föraren på årsmötet som minne. Inköp av densamma 

ordnas av klubben. 

   

  
 

  

  

Rapportpokalen 

Berättigad att söka är medlem i Örnsköldsviks Brukshundklubb som under året startat i minst en 

rapporttävling (inte appellklass) med lägst godkänt resultat. 

  

   



De tre bästa tävlingsresultaten (medelbetyg) uppnådda i rapporthundsgruppen under året räknas 

samman. 

  

Vid lika totalpoäng rangordning enligt 

1. Medelbetyg på huvudmomentet 

2. Medelbetyg på specialdelen 

3. Tävlande i högsta klassen 

Fortfarande lika så delas priset. 

Rapportpokalen ska ständigt vandra och har sin plats på Hundtorpet. 

Ingravering av årets bästa rapportekipage och årtal samt införskaffande av replik till föraren 

ordnas av klubben. 

Repliken överlämnas till föraren i samband med årsmötet. 

Se § 64 Medlemsmöte 2004-09-06. 

  
 

  

  

 

 

Skatans VP Spår 

 

Berättigad att söka är medlem i Örnsköldsviks Brukshundsklubb som under året startat i minst en 

Appell, Lägre, Högre el Elit klass Spår.  

 

De tre bästa resultaten oavsett klass. Samma hund och förare 

 

Vid samma resultat: 

1 Tävlande i högsta klass 

2 Resultat i specialen  

3 Priset delas lika 

 

Priset delas ut på Öbk:s årsmöte och är ständigt vandrande. 

Skicka dina tre bästa tävlingsresultat senast den 31/12 Till Öbk:s sekreterare. 

 

 

Gravyr bekostas av klubben. 

   

  
 

  

  

BSL-priset 

Berättigad att söka är medlem i Örnsköldsviks Brukshundklubb som under året startat i minst en 

BSL tävling. 

Högsta totalpoäng på en tävling under året. Gäller BSL 1-3. 

  

Vid lika totalpoäng rangordning enligt 

1. Högsta poäng i B-arbete 
2. Vid samma poäng BSL 1 som en i BSL 2 eller 3 så vinner den i högre klassen. 

  

   

  
 

  

  

IPO-priset 

Berättigad att söka är medlem i Örnsköldsviks Brukshundklubb som under året startat i minst en 

IPO tävling. 

Högsta totalpoäng på en tävling under året. Gäller IPO 1-3. 

  

Vid lika totalpoäng rangordning enligt 

1. Högsta poäng i C-arbete 
2. Högsta poäng i B-arbete 
3. Vid samma poäng IPO 1 som en i IPO 2 eller 3 så vinner den i högre klassen. 

   



  
 

  

  

Årets rallylydnadshund  

§ 1. Priset är evigt vandrande och avser att stimulera till deltagande i officiella tävlingar. 

§ 2.  Priset är öppet för samtliga hundar, både registrerade och oregistrerade. Tävlingslicens 

krävs. 

§ 3. Resultatet räknas från de 3 bästa officiella tävlingarna. 

Den hund som har bästa resultat enligt uträkning korad till årets rallyhund. 

Det är ok att tävla om priset med mindre än 3 tävlingar. 

§ 4. Krav föreligger på medlemskap i Örnsköldsviks Brukshundklubb, datum för samtliga 

medräknade tävlingar. 

§ 5. Tävlingsperioden är 1/1 – 31/12. 

Priset delas ut på Örnsköldsviks Brukshundsklubbs årsmöte. 

§ 6. Om samma förare vinner priset tre gånger, tillfaller priset föraren och nytt pris skall 

inköpas. 

När priset är fullgraverat tillfaller det den förare som har flest inteckningar ingraverat 

på priset (oavsett vilka hundar föraren haft genom åren). 

Om fler förare har lika många inteckningar, tillfaller priset den av dessa förare som har 

högsta sammanlagde poäng. 

§ 7. Priset är ekipagebundet. Dvs. priset räknas på förare + samma hund. T.ex. har en förare 

två hundar blir det två ekipage. Har en hund två olika förare blir det också två olika 

ekipage. 

Till ekipaget kan räknas av familjen ägda hundar eller som föraren år permanent 

fodervärd åt. 

§ 8. Kostnaden för gravyr samt nytt pris då det gamla är fullgraverat eller vunnet 3 ggr står 

Örnsköldsviks Brukshundklubb för. 

 

 

§ 9. Poängsättning: 

Nybörjarklass 

90 -100 poäng: 4 

poäng 

80-89 poäng: 3 

poäng 

70-79 poäng: 2 

poäng 

Fortsättningsklass 

90 – 100 poäng: 5 

poäng 

80 – 89 poäng: 4 

poäng 

70 – 79 poäng: 3 

poäng 

Avanceradklass 

90-100 poäng: 6 

poäng 

80 – 89 poäng: 5 

poäng 

70 – 79 poäng: 4 

poäng 

Mästarklass 

90 – 100 poäng: 7 

poäng 

80 – 89 poäng: 6 

poäng 

70 – 79 poäng: 5 

poäng 
 

    

100 poäng ger 2 extra poäng 

3st kvalificerande poäng i en klass (diplom) ger 1 extra poäng 

Poängen från max 3 officiella tävlingar läggs samman. 

Om två ekipage har lika poäng är det de ekipage som samlat flest poäng på en enskild 

tävling som vinner. 

§ 10. Vandringspriset är instiftat  
 

   

  
 

  

  

Hopp-Järkas Pris 

Pris till bästa ekipage tävlande i Agility. Priset utdelas vid årsmötet. 

  

Regler:  

Priset tilldelas ekipage tävlande för Örnsköldsviks BK. 

Pris till bästa Extra small, Small, Medium, Large och Extra large ekipage. 

De fem bästa placeringarna under året räknas. 

Endast resultat från officiella tävlingar. 

  

   



Placering:  

1:a             10p            5:a             6p              9:a             2p 

2:a             9p             6:a             5p              deltagit      1p 

3:a             8p             7:a             4p 

4:a             7p             8:a             3p 

  

Resultat:  

Skriv samman dina resultat. 

Tävlingsdatum, klass, placering och arrangerande klubb ska framgå. 

Räkna samman dina poäng enligt tabellen. 

Skicka resultatet till klubbens sekreterare senast 31/12. 

  
 

  

  

Järpesmyrans GP (vilande) 

  

Det bästa ekipaget från varje deltagande klubb i lydnadsklasserna.  

Snittbetyg räknas ut. (Poäng delas med klassens koefficient). 

  

Appellklass 

Lägre klass spår 

Högre klass spår 

Elitklass spår 

Lägre klass rapport 

Högre klass rapport 

Elitklass rapport 

Lägre klass sök 

Högre klass sök 

Elitklass sök 

  

Endast klubbar som finns representerade i lydnadsklasserna får delta i uträkningen. 

Snittbetyg räknas ut för bästa hund i respektive bruksprovsklass. (Endast en hund per klass). 

  

Från varje deltagande klubb tas den hund ut som har bästa medelbetyget. Alltså kan deltagande 

klubb bara räkna en bruksprovhund. 

  

Förutsättningen för deltagande i uträkningen är att lydnadshund finns representerad för klubben. 

  

Därefter läggs summan av lydnadshunden och brukshundens summa och segrande klubb utses. 

  

Finns inte brukshund representerad räknas endast lydnadshunden. 

  

Till klubb med 3 inteckningar tillfaller priset klubben för alltid. Pokalen förvaras hos Örnsköldsviks 

BK och delas ut först när en klubb vunnit tre inteckningar. 

  

Örnsköldsviks BK ordnar nytt VP. 

  

Ekipagen i deltagande lag (2 st) får även miniatyrpris för alltid. 

  

   

  
 

  

  

 

 

 

”Årets ÖBK:are” 

   



Instiftat  år 2007 av styrelsen med syfte att uppmärksamma medlem som under året gjort 

betydelsefulla insatser för klubben. 

  

Nominering 

Alla medlemmar i Örnsköldsviks Brukshundklubb har möjlighet att lämna in motiverade förslag på 

lämpliga kandidater. 

Vid nomineringstidens utgång, 31/12, fattar styrelsen beslut om vem eller vilka som tilldelas 

utmärkelsen. 

Utmärkelsen består av diplom samt en personlig gåva. 

Styrelsen Örnsköldsviks Brukshundklubb 

Skicka ditt förslag med din motivering till: sekreterare@sbk-ovik.se  

  
 

  

  Ansökan om priser ska vara sekreteraren tillhanda senast 31 december.    
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