POÄNGBERÄKNING 2018-09-02 gäller t.o.m 2023
Personer som vinner vandringspris och är bosatta utanför Sverige vinner sin inteckning och får foto och
uppgifter insatta i prisets pärm, vandringspriset stannar dock i Sverige. Dessa regler gäller för samtliga
kategorier.

Poängberäkning för Årets Norwich
Poäng från en utställning ges till de hundar som placerat sig i Bästa hane- respektive tik-klassen; oplacerad
certvinnare tilldelas 1 poäng. Poäng räknas på resultat från officiella utställningar i Sverige, dvs utställningar
där norwichterrier kan tilldelas svenskt certifikat, samt vår klubbutställning där dock poängen halveras
oavsett om den är officiell eller ej.

Grundpoäng delas ut för respektive
placering enligt tabellen nedan,
poäng för antal slagna konkurrenter
tillkommer.

Poäng för grupplaceringar tillkommer när BIR-vinnaren
placerar sig. BIS-placeringar på Svenska Terrierklubbens
utställningar räknas som BIG-placeringar eftersom endast
terriergruppens raser deltar. En BIS-placering på en SKKutställning ger 5 p för vinst av terriergruppen samt poäng för
BIS-placering.

BIR
BIM
BH-/BT-2
BH-/BT-3
BH-/BT-4

Terriergruppen
BIG-1
5p
BIG-2
4p
BIG-3
3p
BIG-4
2p

Poäng för placeringar

10 p
7p
5p
3p
2p

BIS-finalen
BIS-1
BIS-2
BIS-3
BIS-4

5p
4p
3p
2p

Tio-i-topp-lista
Förutom Bästa hane- respektive tiklistan sammanställs en lista över de tio hundar, oavsett kön, som vunnit
flest poäng under året.

Poängberäkning för Årets Avelshane
En avelshane måste ha minst fyra avkommor (max fem räknas, se nedan) med poäng för att komma med på
listan över Årets Avelshane. Varje avkomma tar med sig sina fem högsta utställningspoäng, de fem
avkommor som har högst poäng räknas samman i de fall en avelshane har fler än fem avkommor med
poäng. Fem poäng tillkommer för varje hp-belönad avelsgrupp, dock räknas max fem grupper/år. Placering
med avelsgrupp i gruppfinaler hos SvTek eller SKK ger 5-4-3-2 poäng för placering 1-2-3-4. Som ägare
räknas den person som ägde avelshanen vid parningstillfällena.
Poängberäkning för Årets Avelstik
En avelstik måste ha minst tre avkommor (max fem räknas, se nedan) med poäng för att komma med på
listan över Årets Avelstik. Varje avkomma tar med sig sina fem högsta utställningspoäng, de fem avkommor
som har högst poäng räknas samman i de fall en avelstik har fler än fem avkommor med poäng. Fem poäng
tillkommer för varje hp-belönad avelsgrupp, dock räknas max fem grupper/år. Placering med avelsgrupp i
gruppfinaler hos SvTek eller SKK ger 5-4-3-2 poäng för placering 1-2-3-4. Som ägare räknas den person
som ägde avelstiken vid parningstillfällena.

Poängberäkning för Årets Uppfödare
Minst två (max fem räknas, se nedan) uppfödningar med poäng krävs för att komma med på listan över Årets
Uppfödare. Varje hund tar med sig sina fem högsta utställningspoäng; de fem hundar som har högst poäng
räknas samman i de fall en uppfödare har fler än fem poänghundar. En uppfödare får 5 poäng för varje hpbelönad uppfödargrupp, dock räknas max fem grupper/år. Placering med uppfödargrupp i gruppfinaler hos
SvTek eller SKK ger 5-4-3-2 poäng för placering 1-2-3-4

Klubbmästare
Klubbmästare utses i varje kategori: Årets Norwich (kallas Guldnorwich), Årets BIM (kallas Silvernorwich),
Årets Avelshane, Årets Avelstik och Årets Uppfödare. Till klubbmästare utses den högst placerade hund/
uppfödare som har minst en delägare/innehavare som har varit medlem i Svenska Norwichterrierklubben
under minst ett år före klubbens utdelande av “Årsbästapriserna”.

Poängsystemet gäller i minst fem år utan förändring, dvs åtminstone till och med 2023.

