
Statuter och poängberäkning för Årets Jaktwelsh 

För att delta i årets welsh ska du skicka in följande uppgifter till klubbens kontaktperson. Uppgifterna 

ska ha kommit in senast 15 januari (året efter tävlingsåret)   

 Datum

 Arrangör

 Klass

 Hundens namn

 Ägare

 Resultat

Vinnare meddelas i samband med årsmötet och ett diplom samt ett pris erhålls samtidigt. De tre 

bästa ekipagen meddelas så att de har möjlighet att välja att delta på årsmötet.  

Krav för deltagande i årets welsh: Hunden ska i samtliga grenar föras av ägare, fodervärd, eller 

familjemedlem. Föraren ska vara medlem eller familjemedlem i WSSK under tävlingsåret.  

Poängberäkning: 
De fem bästa resultaten under året räknas, endast officiella svenska resultat räknas. 

Vattenprov Nybörjarprov B Nybörjarprov A Öppenklass Segrarklass 

Godkänd 20p Godkänd 40p Godkänd 70 p 1:a pris 80 p 1:a plats 100
p 

2:a pris 70 p 2:a plats 90
p 

3:e pris 60 p 3:e plats 80
p 

4:e plats 70
p 

1:a pris 90 p

Start 10 p Start 15 p Start 20 p Start 25 p Start 30p

KM i Jakt*
Vid godkänt resultat Vid icke godkänt resultat 

1:a 35 p 20 p 

2:a 33 p 18 p 

3:a 30 p 15 p 

4:a 28 p 13 p 

5:a och nedåt 27 p 12 p 

Förklaring*
KM i jakt går som ett officiellt Nybörjarprov B. Klubbmästare kan utses även om ingen hund inte har fått godkänt resultat. 
Får hunden godkänt resultat och placeras 1-4 får den poäng ”vid godkänt resultat”.  
Blir hunden inte godkänd på det officiella provet men klarar kriterierna för KM i Jakt får hunden poäng ”vid icke godkänt 
resultat”.  
Hund som får godkänt resultat men inte blir placerad får 27 poäng.  
Hund som inte får godkänt resultat och inte blir placerad får 12 poäng för att den kommit till start.  
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