
 

 

 

 

Svenska Rasklubben Finsk Lapphund 
 

Årets Hane & Tik 

 Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda finska lapphundar vars ägare är 

medlem i SRFL. 

 Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen. 

 Tilläggspoäng erhålls efter särskild tabell där antalet deltagare är beroende på antalet  
hundar som deltagit i exteriörbedömningen. Hanhundar och tikar räknas var för sig. 

 Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från fyra utställningar. Har två eller flera hundar 
uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten och i andra hand strukna 
poäng i turordning, med början av den lägsta poängen hos respektive individ. 

 De tre första hanarna resp. tikarna vid sluträkning erhåller minnespriser. 

 SRFL har möjlighet att se resultat från Sverige, Finland, Danmark och Norge. Resultat 
från övriga länder måste rapporteras till SRFL senast 1 månad efter utställningen. Glöm ej 
antalet deltagande hundar, respektive antalet deltagande tikar/hanar när du rapporterar. 

 

PLACERING JUNKL JUNKK UKL UKK ÖKL / 
CHKL / 
VETKL 

ÖKK / 
CHKK / 
VETKK 

BTKL / 
BHKL 

1:a / EXCELLENT 13 18 14 20 15 22 32 

2:a / VERY GOOD 10 17 11 19 12 21 31 

3:a / GOOD 6 16 7 18 8 20 30 

4:a  15  17  19 29 

Poängen ovan slås ej ihop. Högre poäng ersätter lägre. BIG och BIS poäng erhålls endast på SKK 

utställning. På Rasspecialer får varje deltagare 3 poäng extra. 
   

 

 

TILLÄGGSPOÄNG: 

CK 2 poäng 

BIR / BIM 1 poäng 

BIG-placering 1 poäng 

BIS-placering 2 poäng 

Deltagande 
rasspecial 

3 poäng 

ANTAL DELTAGARE 

 2-3 st = 1 poäng 19-21 st = 8 poäng 35-37 st = 15 poäng 

 4-5 st = 2 poäng 22-24 st = 9 poäng 38-40 st = 16 poäng 

 6-7 st = 3 poäng 25-26 st = 10 poäng 41-43 st = 17 poäng 

 8-9 st = 4 poäng 27-28 st = 11 poäng 44-46 st = 18 poäng 

10-12 st = 5 poäng 29-30 st = 12 poäng 47-49 st = 19 poäng 

13-15 st = 6 poäng 31-32 st = 13 poäng 50-      st = 20 poäng 

16-18 st = 7 poäng 33-34 st = 14 poäng  



Årets veteran 

 Tävlingen är öppen för alla registrerade svenskägda finska lapphundar vars ägare är 

medlem i SRFL. 

 Det utses en Årets Veteran Hane och en Årets Veteran Tik 

 Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i världen. 

 Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från tre utställningar. Poängräkningen är samma 
som SRFLs tävling om Årets hane och tik (se tabell ovan). Alla poäng som räknas till 
årets veteran MÅSTE vara tagna i veteranklass, d v s en hund som under utställningsåret 
”fyller veteran”, får endast tillgodoräkna sig de poängen som är tagna efter hunden fyllt 8 
år och de poäng hunden erhållit från veteranklassen. 

 SRFL har möjlighet att se resultat från Sverige, Finland, Danmark och Norge. Resultat 
från övriga länder måste rapporteras till SRFL senast 1 månad efter utställningen. Glöm ej 
antalet deltagande hundar, respektive antalet deltagande tikar/hanar när du rapporterar. 


