Välkommen a sända in dina resultat ll leif.etoo74@gmail.com senast 26 januari 2015.
Årets LBK-hund
För att tävla om titeln behöver du ha tävlat för LBK på de tävlingar som du skickar in resultat för och det är bara
officiella tävlingar som räknas. Alla som erhållit någon form av championat under året (gäller alla fomer av
championat) behöver lämna in uppgifter om detta till tävlingssektorn för att bli omnämnda i årsberättelsen och på
årsmötet.
Ni som blivit champion får också er bild uppsatt i klubbstugan (gäller ej utställningschampionat och endast för
tävlingsgrenar som SBK får anordna).
Skriv med följande:
• Ditt namn
• Hundens namn, ras och titlar

Årets Lydnadshund - Vandringspris
Inteckning i vandringspriset erhåller den hund som oavsett klass fått högsta snittpoäng på tre valfria officiella
lydnadsprov under kalender-året. Beräkningsgrunden är 100xB/A; där A är klassens högsta möjliga poäng och B är
erhållen poängsumma i tävlingen. Skriv med följande när du skickar in dina resultat:
• Ditt namn
• Hundens namn och ras
• Datum och arrangör för tävlingen
• Klass och Poäng

Årets Brukshund - Vandringspris
Inteckning i vandringspriset erhåller den hund som oavsett grupp eller klass fått högsta snittpoäng i sammanlagt
tre valfria officiella bruksprov under kalenderåret. Beräknings-grunden är 100xB/A; där A är klassens högsta
möjliga poäng och B är erhållen poängsumma i tävlingen. Skriv med följande när du skickar in dina resultat:
• Ditt namn
• Hundens namn och ras
• Datum och arrangör för tävlingen
• Grupp, klass och poäng

Årets Rallylydnadshund
Det är dina tre bästa officiella rallyprov under kalenderåret som räknas, enlgit följadne regler:
Kvalificeringspoäng
1 p för varje poång över 70
Tilläggspoäng
För varje deltagare bakom dig i resultatlistan får du:
1 p i Nybörjarklass

1,25 p i Fortsättningsklass
1,5 p Avancerad klass
1,75 p Mästarklass
Vid samma poäng räknas ytterligare max 2 tävlingar. Skriv med följande när du skickar in dina fem resulat:
• Ditt namn
• Hundens namn och ras
• Datum och arrangör för tävlingen
• Klass., poäng, placering och antal startande i klassen
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