
ÅRETS AGILITYHUNDAR GMBK 

Årets agilityhund  

• För ekipage som under hela året tävlat officiellt för GMBK 

• Priset tilldelas den hund som erhållit årets fem bästa resultat i officiell agilityklass 

samt årets fem bästa resultat i hoppklass (Alltså 10 resultat totalt + eventuella 

nationella eller internationella resultat)  

• Minst tre resultat måste komma från tävlingar i Sverige 

• Hund som under året blivit uppflyttad får tävla om ”Årets Agilityhund” med resultat  

från samtliga klasser de tävlat i. 

Tävlingsresultaten omräknas till poäng baserat på placering och klassens svårighetsgrad 

enligt det uträkningssystem som beskrivs nedan. 

1:a plats  100 poäng  

2:a plats  80 poäng 

3:e plats 60 poäng 

4:e plats  50 poäng  

5:e plats  40 poäng 

6:e plats  30 poäng 

7:e plats 20 poäng 

8:e plats 15 poäng 

9:e plats 10 poäng 

10:e plats 5 poäng 

 

Utöver dessa poäng kan en poäng ges för "odiskat" lopp, förutsatt att loppet inte ger 

andra poäng. Det vill säga alla placeringar efter 10:e placering.  

Koefficienter för poängen i klassens svårighetsgrad 

Klass 1 = poäng x 1.0 Klass 2 = poäng x 1,3 Klass 3 = poäng x 1,5. 

 

Utöver de tio officiella resultaten räknas också nedanstående resultat in i beräkningen 

(Alla kval och resultat är för årets tävlingar. Alltså har man kvalat till SM nästkommande år 

räknas det inte i år utan nästa.) 

 

SM-kval = 150 p SM 1:a = 1000 p SM 2:a = 900 p SM 3:a = 800 p - 100 poäng per  
placering till  
placering 10 
ex.  
SM 5:a = 600 p 
EO 6:a = 2500 p 
 

NM-kval = 250 p NM 1:a = 2000 p NM 2:a = 1900 p NM 3:a = 1800 p 

EO-kval =350 p EO 1:a =3000 p EO 2:a = 2900 p EO 3:a = 2800 p 

VM-kval = 350 p VM 1:a = 5000 p VM 2:a = 4900 p VM 3:a 4800 p 



 

Årets Rookie  

• För hund som för första gången startat officiellt under året.  

• Priset tilldelas den hund som erhållit årets fem bästa resultat i officiell agility-

och/eller hoppklass (alltså totalt 5 resultat) 

• Poängräkningen görs utifrån samma tabell som Årets agilityhund 

Årets nolla 

• Kort och gott en utmärkelse till den hund som under året gör flest antal nollade lopp 

(gäller individuella starter på officiella tävlingar) 

 

För att söka detta Vandringspris skickar du in följande till vp@sbk-gmbk.se  

Senaste ansökningsdag för att resultat ska räknas är 9 februari. 

- Vilket vandringspris du söker 

- Ditt namn  

- Hundens namn och registreringsnummer  

- Tävlingsresultat och datum 

mailto:vp@sbk-gmbk.se

