
 

 Poängräkning för Årets Utställningsbedlington 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 UTSTÄLLNINGSBEDLINGTON I SVERIGE  
Tävlingen gäller för hundar registrerade i Norden vars samtliga registrerade ägare är medlemmar i SKBK. 
För nya medlemmar räknas resultat från den dag som medlemsavgiften är bokförd på klubbens konto. 
Poäng räknas på officiella utställningar i Sverige samt SKBKs årliga rasspecial. Poäng räknas på de fem bästa 
utställningarna. 

Poängberäkning för utställning 
BIR = 2 poäng + 1 poäng för antalet slagna i rasen  
BIM = 1 poäng för antal slagna i könet 
 
BH-1/BT-1 = 5 poäng  
BH-2/BT-2 = 4 poäng + 1 poäng per slagna inom könet 
BH-3/BT-3 = 3 poäng + 1 poäng per slagna inom könet 
BH-4/BT-4 = 2 poäng + 1 poäng per slagna inom könet 
 
BIG = 10 poäng  
BIG 2 = 8 poäng  
BIG 3 = 6 poäng  
BIG 4 = 4 poäng 
 
BIS = 10 poäng  
BIS 2 = 8 poäng  
BIS 3 = 6 poäng  
BIS 4 = 4 poäng 

BIR-Veteran = 1 poäng (om det deltagar en veteran av varje kön). 

Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- och uppfödargrupper. BIS på 
Terrierklubbens utställningar räknas som ett BIG och SKBKs årliga rasspecial räknas som ett BIR. 

SKBKs VINSTRIKASTE UTSTÄLLNINGSBEDLINGTON I NORGE 
Tävlingen gäller hundar registrerade i Norden vars samtliga ägare är medlemmar i SKBK. För nya 
medlemmar ska resultat räknas från den dag som medlemsavgiften är bokförd på klubbens konto. Poäng 
räknas på officiella utställningar arrangerade av NKK, eller av NKK underordnad klubb, s k mindre 
certutställningar. Poäng räknas även på utställningar arrangerade av Norsk Terrier Klub samt SKBKs årliga 
rasspecial. 
 
Poäng beräknas på de fem bästa utställningarna. Poängberäkningen är densamma som i Sverige, förutom 
att inte BIG-placeringar räknas på de mindre norska certutställningarna vid mindre än 100 anmälda terriers. 
Annars gäller samma poängberäkning som i Sverige.  



 
SKBKs VINSTRIKASTE UTSTÄLLNINGSVETERAN I SVERIGE OCH I NORGE  
 
Tävlingen gäller hundar registrerade i Norden vars samtliga ägare är medlemmar i SKBK. För nya 
medlemmar ska resultat räknas från den dag som medlemsavgiften är bokförd på klubbens konto. Separata 
topplistor gäller för Sverige och för Norge. Poäng räknas på officiella utställningar i Sverige samt SKBKs 
årliga rasspecial. Poäng beräknas på de fem bästa utställningarna. 
 
Poäng räknas på officiella utställningar arrangerade av NKK, eller av NKK underordnad klubb, s k mindre 
certutställningar. Poäng räknas även på utställningar arrangerade av Norsk Terrier Klub samt SKBKs årliga 
rasspecial. Poäng beräknas på de fem bästa utställningarna. Poängberäkningen är densamma som i Sverige, 
förutom att inte BIG-placeringar räknas på de mindre norska cert-utställningarna vid mindre än 100 
anmälda terriers. Annars gäller samma poängberäkning som i Sverige. 
 
Hunden måste ha fyllt 8 år för att räknas som veteran. 
 
Poängberäkning för veteraner  
BIR = 2 poäng + 1 poäng för antalet slagna i rasen  
BIM = 1 poäng för antal slagna i könet 
 
BH-1/BT-1 = 5 poäng  
BH-2/BT-2 = 4 poäng + 1 poäng per slagna inom könet  
BH-3/BT-3 = 3 poäng + 1 poäng per slagna inom könet  
BH-4/BT-4 = 2 poäng + 1 poäng per slagna inom könet 
 
BIG = 10 poäng  
BIG 2 = 8 poäng  
BIG 3 = 6 poäng  
BIG 4 = 4 poäng 
 
BIS = 10 poäng  
BIS 2 = 8 poäng  
BIS 3 = 6 poäng  
BIS 4 = 4 poäng 
 
BIR-Veteran = 1 poäng (om det deltar en veteran av varje kön). 
 
Med slagna hundar menas utställda hundar, dock inte valpar, avels- och uppfödargrupper. BIS på 
Terrierklubbens utställningar räknas som ett BIG och SKBKs årliga rasspecial räknas som ett BIR. 

 

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 delta 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 o.s.v. De tre senaste resultaten ska räknas. 
Har två eller fler hundar samma resultat räknas det sista resultatet, är de lika gäller det näst sista osv, 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 

 

 


