
Årets viltspårs-nykomling 

 
Priset utdelas till den av föreningsmedlem ägd hund som varit mest framgångsrik i öppen 
(AVO) –klass. 
Hundens poäng från de två (2) bästa tävlingarna summeras. 
Det ena resultatet måste vara från den gångna tävlingssäsongen medan det andra kan vara från 
tidigare år. 
Om två hundar uppnår samma resultat, avgörs den inbördes ordningen så att för hund som 
deltagit i flera än två ÖKL-prov, avdrages –1 poäng/prov. 
Om flera hundar fortfarande har samma poängtal, erhåller samtliga pris. 
Vuoden MEJÄ tulokas (ei kiertopalkinto) 
Palkinto jaetaan metsästyskoirien jäljestämiskokeiden, avoimen (AVO) -luokan parhaiten 
menestyneelle yhdityksen jäsenen omistamalle koiralle. 
Koiran kahden (2) parhaan kokeen pisteet lasketaan yhteen. Toinen tuloksista pitää olla 
kuluvalta kilpailukaudelta mutta toinen voi olla aiemmalta vuodelta. Mikäli kahden kokeen 
yhteistulos on useammalla koiralla sama, järjestys ratkaistaan siten että, se koira joka on 
osallistunut usempaan kuin kahteen AVO -luokan kokeeseen, vähennetään yhteistuloksesta 
pisteitä -1 piste / koe. 
Mikäli koirat ovat edelleen tasapisteissä palkinnon saa kaikki tasapisteissä olevat koirat. 
 

 
 

Regler för årets grythund i Malax Grythundklubb r.f  

 
1. Hunden skall uppfylla kraven ställda av FKK för grytchampionat titeln för det år priset 
söks 
2. Hundens ägare anhåller om priset till Malax Grythundklubb r.f:s styrelse inom januari 
månad året efter att hunden uppfyllt kraven för grytchampionat titeln. 
3. Hundens ägare skall vara medlem i Malax Grythundklubb r.f det år priset söks 
4. Hundens poäng räknas samman från anlagstestens A och B prov. Med tre starter och minst 
133 poäng, vinner den hund som har högsta poäng priset. Har flera hundar samma poäng med 
tre starter skiljer man åt hundarna med punkt 7 eller 9 
5. Är den bästa hundens poäng under 133 på tre starter räknas hundens poäng tillsammans 
med poäng från de hundar, som startat mer än tre starter. Poängen räknas från godkända A 
och B prov oberoende av hur många starter som krävts för att uppnå championat titeln 
6.  Har en hund uppnått championat kraven på tre starter med minst 133 poäng är han bättre 
än den hund, som det krävts fler än tre starter för, fast poängen skulle vara bättre för hunden 
som det krävts flera starter för.  
7.  Har ännu hundarna samma poäng och antal starter skiljs hundarna åt med det bästa 
utställningsresultatet. Endast det bästa utställningsresultatet räknas från då hunden varit över 
15 månader gammal. 
8.  Har hundarna då ännu samma poäng skiljs de åt med poängen från C, D och noll resultaten 
som krävts för att uppnå championatet. 
9. Har hundarna då ännu samma resultat skiljs hundarna åt med de övriga  
utställningsresultaten då de varit äldre än 15 månader 
10. Priset kan även tilldelas flera hundar om de har samma resultat. 

 
 

 
 



Årets grythund – vandringspris 

 
Priset utdelas till den föreningsmedlem vars hund varit mest framgångsrik i grytprov. 
Om samma hundägare har tre inteckningar i priset, får han/hon behålla det. 
Priset vandrar i 10 år var efter det lottas ut bland de som har inteckningar  
1 lott / inteckning. Om ingen har fått 3 inteckningar inom 10 år. 
Pristagaren får priset färdigt ingraverat årtal, hundens och ägarens namn  
Pristagaren ombesörjer priset till föreningens sekreterare inom Januari månad. 

 
 
ÅRETS SPÅRHUND – vandringspris 
 
Priset utdelas till den av föreningsmedlem ägd hund som varit mest framgångsrik i segrar 
(VOI)-klassen. 
Poängresultaten från hundens tre (3) bästa viltspårsprov summeras. Hunden får tilläggspoäng 
enligt följande: 
Hund som deltagit i distriktsmästerskap i vilket som helst finskt kenneldistrikt, får poäng 
enligt följande: 

• III-placering i DM-prov + 1 poäng (Obs placering,ej prisklass)  
• II-placering i DM-prov + 2 poäng (Obs placering,ej prisklass)  
• I-placering i DM-prov + 3 poäng (Obs placering,ej prisklass)  

Deltagande i FM-uttagning + 1 poäng. 
Hund som deltagit i FM-final, får poäng enligt följande: 

• III-placering + 2 poäng (Obs placering,ej prisklass)  
• II-placering + 4 poäng (Obs placering,ej prisklass)  
• I-placering + 6 poäng (Obs placering,ej prisklass)  

Om flera hundar har samma resultat, avgörs den inbördes ordningen genom bästa 
poängantalet i ett prov. Om segrare fortfarande inte kan utses, fortsätter man med nästbästa 
provresultatet osv tills segrare kan utses. 
Priset vandrar i 10 år. Om samma hund har tre inteckningar i priset, får han/hon behålla det. 
Därefter tillfaller det föreningen. 
Pristagaren skall i priset ingravera årtal, hundens och ägarens namn samt ombesörja priset till 
föreningens sekreterare minst två (2) veckor före årsmötet. 
 


