
 
Poängräkning för våra arbetande bedlingtons fr.o.m. 1 januari 2018 

Poängräkningen sker kalenderårsvis, alltså from den 1 januari tom den 31 december varje år, eller 
tills klubben beslutar annat. Man behöver inte skicka in resultaten, utan den som räknar listan 
plockar resultaten från Hunddata. Dock måste hunden vara ägarregistrerad på Hunddata, så att 
medlemskravet kan kontrolleras. Har man ägarregistrering som inte visar namnet på Hunddata måste 
man själv skicka in resultaten till den som räknar topplistan. Ansvarig för uppdatering finns på 
hemsidan. Uppdateringen sker normalt en gång per månad. 

 

SKBKs VINSTRIKASTE ALLROUNDBEDLINGTON I SVERIGE SAMT I NORGE  

Tävlingen gäller hundar registrerade i Norden vars samtliga registrerade ägare är medlemmar i SKBK. 
För nya medlemmar ska resultat räknas från den dag som medlemsavgiften är bokförd på klubbens 
konto. Samma poängberäkning tillämpas i Sverige och i Norge, men på separata topplistor. I Sverige 
gäller poängberäkningen för officiella prov arrangerade av SKK eller av SKK underordnad klubb för att 
erhålla poäng på topplistan. Poäng beräknas från de fem bästa resultaten. Resultat från inofficiella 
tävlingar räknas ej. 
 
I Norge gäller poängberäkningen för officiella prov arrangerade av NKK eller av NKK underordnad 
klubb och med samma poängberäkning som för den svenska allroundlistan. Hund och förare äger rätt 
att samla max fem resultat från varje gren (freestyle, viltspår, bruksprov, lydnad, hopp samt agility). 

 

BRUKSPROV 

 Godkänd Uppflytt Certpoäng Cert Championat 

Apellklass 1 2 - - - 

Lägre klass 2 3 - - - 

Högre klass 3 4 - - - 

Elitklass 4 - 5 6 10 

 

LYDNADSPROV 

 Godkänd Uppflytt 1:a pris 2:a pris 3:e 
pris 

Diplom Championat 

Startklass 2 3    2  

Klass I - - 4 3 2 2  

Klass II - - 5 4 3 2  

Klass III - - 6 5 4 - 10 

 

AGILITY- OCH HOPPKLASS 

 Genomfört lopp 0 fel Pinne Championat 

Klass I 1 2 3  

Klass II 2 3 4  

Klass III 3 4 5 10 

 
 



 

MENTALTEST 
OBS. Poäng räknas endast för året MH/BPH genomförs 
 Genomfört 

MH 5 

BPH 5 

 

VILTSPÅR 

 Godkänd 1:a pris 2:a pris 3:e pris HP Championat 

Anlags klass 1 - - - 1 - 

Öppen klass - 4 3 2 1 5 
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Diplom Championat 

Nybörjarklass 1 2 - - - - - - 2 - 

Fortsättningsklass - - 1 3 - - - - 2 - 

Avancerad klass - - - - 2 4 - - 2 - 

Mästarklass - - - - - - 2 5 - 10 

 

NOSEWORK 

 Doftprov 
genomfört 

50 p 75 p 100 p Uppflytt SSE 
Diplom 
& HP 

Championat 

NW 1 1 1 2 3 1 1 - 

NW 2 1 1 3 4 1 1 - 

NW 3 1 2 4 5 - 1 10 

 
Utmärkelse för särskilt samspelt ekipage, SSE, utdelas på tävling med minst två domare. Utmärkelsen 
innebär att ekipaget uppvisat utmärkt samarbete eller sökteknik. Domaren noterar SSE och en 
motivering till utmärkelsen av särskilt samspelta ekipage på domarprotokollet. Alla ekipage som 
erhåller utmärkelsen SSE på samtliga moment under en tävling tilldelas diplom och hederspris. 
 
TSM (Tävling Samtliga Moment), d.v.s. behållarsök, inomhussök, fordonssök och utomhussök. TEM 
(Tävling Enskilt Moment), d.v.s. fyra behållarsök, fyra inomhussök, fyra fordonssök och fyra 
utomhussök. 
 

FREESTYLE OCH HEELWORK TO MUSIC 

 Koeff 0,1 Koeff 0,2 Koeff 0,3 Uppflyt Diplom Cert Championat 

Klass I *klasspoäng - - 1 2 - - 

Klass II - *klasspoäng - 1 2 - - 

Klass III - - *klasspoäng - - 2 10 

 

 



 
Poängberäkningssystem Freestyle och Heelwork to Music 
 
Utgångssumman är hundens erhållna poäng i den aktuella klassen.  
 
Klass I 22,75 p x Koeff 0,1 = 2,2275 poäng 
Klass II 22,75 p x Koeff  0,2 = 4,55 poäng 
Klass III 22,75 p x Koeff 0,3 = 6,825 poäng 
 
Extra poäng ges enligt följande: 
Uppflyttning : 1 poäng 
Diplom/Cert: poäng 2 poäng 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 
Årets bedlington  
Delas upp i 2 kategorier: Årets Utställningsbedlington samt Årets Allroundbedlington.  
 
Årets Utställningsbedlington 
Poängberäkning enligt tidigare gäller (beslut vid Årsmötet den 28 januari 2007). 
 
Årets Allroundbedlington 
För att vinna titeln Årets Allroundbedlington räknas max fem resultat från minst två olika grenar. 
 
Diplom i varje gren 
Den bedlington som placerar sig som 1:a i varje arbetande gren tilldelas ett diplom. Årets 
Viltspårsbedlington, Årets Rallylydnadsbedlington osv. Krav för att diplom ska delas ut:   
 
Minst två antal tävlande hundar i grenen och minst tre resultat från grenen ska krävas under året för 
att diplomet ska delas ut, alternativt är man ensam om att tävla i en gren, ska man ha minst fem 
resultat från den grenen för minst två olika domare, för att diplom ska delas ut. 

Pris till Årets Utställningsbedlington och Årets Allroundbedlington 
Vinnande hundar tilldelas ett särskilt pris efter förslag från arbetsgruppen och tävlingskommittén. 
 
Championmedaljer 
Championmedalj delas ut till alla bedlingtons som under året erövrat ett Svenskt championat oavsett 
om det är utställning, lydnad, viltspår eller något annat. 
 
Terrierklubbens SM i viltspår  
Blir SKBK inbjudna, ska intresse för att deltaga lämnas till styrelsen. Finns fler intressenter än platser, 
ska platserna tillsättas genom hundens tidigare viltspårsresultat, resultat från innevarande år (alltså 
samma som det SM man vill delta i) har företräde före fjolårets resultat osv. De tre senaste 
resultaten ska räknas. Har två eller fler hundar samma resultat räknas det sista resultatet, är de lika 
gäller det näst sista o.s.v. tills ett skiljeresultat nås.  
 



Går två hundar ej att skilja åt genom tidigare resultat ska lottning ske. Resultaten går från 1:a pris 
med HP som går före 1:a pris, som går före 2:a pris, som går före 3:e pris. 
  
Aktiveringskommitté 
Styrelsen tillsätter en aktiveringskommitté. En grupp på 3-5 personer som planerar och anordnar 
någon/några aktiviteter per år med våra hundar. Det kan vara allt från en gemensam fika på en 
utställning till en hel helg med någon aktivitet på schemat, t ex rallylydnadshelg, agilityhelg. 
Uppdraget att föreslå en kommitté lämnas till arbetsgruppen Catrin Eriksson och Nina Engevi. 
 
 
Den 20 mars 2018 
 
SKANDINAVISKA BEDLINGTONKLUBBEN 
Styrelsen 

 


