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Årets uppfödare 

 Tävlingen är öppen för alla uppfödare som är medlemmar i SRFL. 

 Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i Sverige. 

 Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från tre utställningar. Poäng räknas enligt följande: 
Uppfödargrupperna erhåller poäng enligt nedan. Endast de på plats 1-5 erhåller poäng för 
placering. Sedan får varje grupp tillägg på det utifrån om de erhåller HP samt det antalet 
grupper som de har bakom sig; 1a av 2 deltagande grupper = 1, 1a av 3 deltagade = 2p, 
2a av 2 grupper = 0p, 2a av 3 grupper = 1p. 

 Har två eller flera tävlande uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten och 
i andra hand strukna poäng med början den lägsta poängen hos varje grupp. 

 Om flera avelhundar har samma poäng avgör i första hand inbördes möten mellan 
indivierna. Om det fortfarande inte går att skilja avelsgrupperna åt, avgör vilken grupp 
som har de invider med totalt högst individuella poäng vid tillfället avelgruppen erhållit 
sina kvalificerande resultat. Placering i individuell klass ger 1 poäng. Excellent ger 3 
poäng, Very good 2 poäng. Har en hund excellent och har placerat sig individuellt i sin 
klass, erhåller hunden 4 poäng, placering med very good ger 3 poäng. Om den 
individuella bedömningen inte renderat i någon individuell placering, räkna endast 
kvalitetsbedömningens poäng.  

 OBS! Resultat för uppfödargrupp måste sändas till SRFL för att kunna beräknas. Glöm ej 
rapportera antalet deltagande grupper med din rapport. Resultat måste vara SRFL till 
handa senast 1 månad efter utställningen för att kunna räknas 

PLACERING POÄNG 

1:a  10 

2:a 9 

3:a 8 

4:a 7 

5:a 6 

 

TILLÄGGSPOÄNG: 

HP 1 poäng 

BIS-placering 1 poäng 

Deltagande 
rasspecial 

1 poäng 

 

ANTAL SLAGNA GRUPPER 

1 st = 1 poäng  

2 st = 2 poäng 

3 st = 3 poäng 

4 st = 4 poäng 

5 st = 5 poäng, 6st = 6 poäng, 7st = 7 poäng  
etc… 



Årets avelshund 

 Tävlingen är öppen för alla svenskägda avelshundar, vars ägare är medlemmar i SRFL. 

 Tävlan sker på alla av SKK godkända utställningar i Sverige. 

 Tävlande får tillgodoräkna sig poäng från tre utställningar. Avelsgrupperna erhåller poäng 
enligt nedan. Endast de på plats 1-5 erhåller poäng för placering. Sedan får varje grupp 
tillägg på det utifrån om de erhåller HP samt det antalet grupper som de har bakom sig; 
1a av 2 deltagande grupper = 1, 1a av 3 deltagade = 2p, 2a av 2 grupper = 0p, 2a av 3 
grupper = 1p. 

 Har två eller flera tävlande uppnått samma poäng avgör i första hand inbördes möten och 
i andra hand strukna poäng med början den lägsta poängen hos varje grupp 

 Om flera avelhundar har samma poäng avgör i första hand inbördes möten mellan 
indivierna. Om det fortfarande inte går att skilja avelsgrupperna åt, avgör vilken grupp 
som har de invider med totalt högst individuella poäng vid tillfället avelgruppen erhållit 
sina kvalificerande resultat. Placering i individuell klass ger 1 poäng. Excellent ger 3 
poäng, Very good 2 poäng. Har en hund excellent och har placerat sig individuellt i sin 
klass, erhåller hunden 4 poäng, placering med very good ger 3 poäng. Om den 
individuella bedömningen inte renderat i någon individuell placering, räkna endast 
kvalitetsbedömningens poäng.  

- OBS! Avelsgrupp i Sverige syns på SKK. Resultat utomlands måste insändas till SRFL. 
Glöm ej rapportera antalet deltagande avelsgrupper. Resultat måste vara SRFL till handa 
senast 1 månad efter utställningen för att medräknas. 
 

PLACERING POÄNG 

1:a  10 

2:a 9 

3:a 8 

4:a 7 

5:a 6 

 

 

 

 

 

ANTAL SLAGNA GRUPPER 

1 st = 1 poäng  

2 st = 2 poäng 

3 st = 3 poäng 

4 st = 4 poäng 

5 st = 5 poäng, 6st = 6 poäng, 7st = 7 poäng  etc… 

TILLÄGGSPOÄNG: 

HP 1 poäng 

BIS-placering 1 poäng 

Deltagande 
rasspecial 

1 poäng 


