Årets hundar 2018
När du skickar in resultat vill vi att du anger namn på förare, hundens namn (stamtavlan och
tilltalsnamn), datum och arrangör utöver informationen som krävs för uträkning. Observera att
enbart resultat från officiella klasser där föraren tävlat för LBK kan tillgodoräknas. Sista datum
för att lämna in resultat är 20/1-2018.

Championat och mästerskapsdeltagande
Alla som erhållit någon form av championat eller deltagit på mästerskap under året (gäller
samtliga grenar) behöver lämna in uppgifter om detta till tävlingssektorn för att bli omnämnda i
årsberättelsen och på årsmötet.
Maila ditt namn, hundens namn, ras och titlar till he-fog@sectra.com

Årets Rallylydnadshund 2018
Tävlande ekipage skickar in 5 tävlingsresultat från officiella tävlingar år 2018.
Vid samma totalpoäng räknas det högsta resultatet som ekipagen skickat in från den högsta
klassen för att skilja dem åt. Maila till: anki1228@hotmail.se
Poäng räknas enligt följande tabell:
Fullföljd tävling med
minst 50 p

7075

7579

8085

8690

9095

96-100

Nybörjarklass

2

6

7

8

9

10

12

Fortsättning

3

3

8

10

11

12

15

Avancerad

4

4

4

11

12

15

18

Mästare

5

5

5

12

15

18

22

Årets Lydnadshund 2018
Tävlande ekipage skickar in 3 tävlingsresultat från officiella lydnadsprov under 2018. Priset går till
den sökande som erhållit högsta snittpoäng beräknat på tre tävlingar oavsett klass. Snittpoängen
beräknas utifrån procent av klassens maxpoäng (uppnådd poäng/klassens maxpoäng x 100).
Maila till: he-fog@sectra.com

Årets Brukshund 2018
Tävlande ekipage skickar in 3 tävlingsresultat från officiella brukstävlingar under 2018. Priset går
till den sökande som erhållit högsta snittpoäng beräknat på tre tävlingar oavsett klass.
Snittpoängen beräknas utifrån procent av klassens maxpoäng (uppnådd poäng/klassens
maxpoäng x 100).
Maila till: he-fog@sectra.com

Årets Debutanter 2018
De ekipage som debuterade under år 2018 kan tävla om att bli Årets Debutant inom respektive
gren. Skicka in dina resultat enligt ovanstående kriterier för respektive tävlingsgren och ange i
mailet att ekipaget är debutanter. Högst placerade debutantekipage på listan utses till Årets
Debutant.

Tävlingssektionen ser fram emot att få se långa listor med alla
klubbens aktiva tävlande!
Skicka in dina resultat senast 20/1 2018!

