Årets hundar 2021
När du skickar in resultat vill vi att du anger namn på förare, hundens namn (stamtavlan och
tilltalsnamn), datum och arrangör tillsammans med informationen som krävs för uträkning. Vi
kommer att kora ett ekipage per gren men önskar också lyfta fram alla klubbens tävlande ekipage
i en lång lista så tveka inte utan skicka in dina resultat! Observera att enbart resultat från officiella
klasser där föraren tävlat för LBK kan tillgodoräknas.
Sista datum för att lämna in resultat är 16/1-2022.

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.
Skicka ditt namn, hundens namn, ras och titlar till: helene.fogelberg@sectra.com

Årets Rallylydnadshund 2021
Tävlande ekipage skickar in 5 tävlingsresultat från officiella Rallytävlingar under 2021. Summera
resultaten och dela summan med 5. För varje resultat i fortsättningsklass läggs sedan en bonus till
på 1 poäng per resultat, för avancerad 2 poäng och för mästarklass 3 poäng.
Även om man har färre än 5 resultat delas poängen med 5.
Skicka dina resultat till: anki1228@hotmail.se
Beräkningsexempel:
Nybörjarklass Linköping 2021-09-18
Nybörjarklass Norrköping 2021-09-25
Nybörjarklass Ödeshög
2021-07-11

95 p
84 p
80 p

Forts.klass Gamleby
Forts.klass LHU

86 p
78 p

2021-10-30
2021-11-13

Poängberäkning: 423 / 5 = 84,6 + 2 bonuspoäng för resultaten i fortsättningsklass = 86,6

Årets Lydnadshund 2021
Tävlande ekipage skickar in 3 tävlingsresultat från officiella lydnadsprov under 2021. Priset går till
det ekipage som erhållit högsta snittpoäng beräknat på tre tävlingar oavsett klass. Snittpoängen
beräknas utifrån procent av klassens maxpoäng (uppnådd poäng/klassens maxpoäng x 100).
Skicka dina resultat till: helene.fogelberg@sectra.com

Årets Brukshund 2021
Tävlande ekipage skickar in 3 tävlingsresultat från officiella brukstävlingar under 2021. Priset går
till det ekipage som erhållit högsta snittpoäng beräknat på tre tävlingar oavsett klass.
Snittpoängen beräknas utifrån procent av klassens maxpoäng (uppnådd poäng/klassens

maxpoäng x 100).
Skicka dina resultat till: helene.fogelberg@sectra.com

Årets NoseWorkhund 2021
Tävlande ekipage skickar in 3 tävlingsresultat från officiella nosework-tävlingar under 2021. För
varje resultat ska följande anges: Datum och plats för tävlingen, Uppnådd poängsumma,
Placering, Antal fel och Antal tävlande. Priset går till den sökande som erhållit högsta totalpoäng
beräknat på tre tävlingar oavsett klass. Vid lika totalpoäng särskiljs ekipagen åt med hjälp av antal
fel, vid samma antal fel särskiljs ekipagen med antal slagna ekipage.
Skicka dina resultat till: anneli@stallpop.se

Årets Agilityhund 2021
Tävlande ekipage skickar in sina 5 bästa resultat från officiella tävlingar under 2021. Tänk på att
kontrollräkna flera av era resultat. Det är inte alltid den bästa placeringen som ger mest poäng
eftersom poängsystemet även tar hänsyn till variabler såsom klassens storlek. Ni får poäng för
placering och tilläggspoäng för antal slagna i klassen som sedan multipliceras med en koefficient
beroende på vilken klass ni startat i. Skicka dina resultat till: ida.grandell@gmail.com
Placeringspoäng
Placering Poäng
1
150
2
130
3
110
4
100
5
90
6
80
7
70
8
60
9
50
10
40
11-15
30
16-20
20
21-30
10
31
5

Tilläggspoäng
1 poäng per slagna
ekipage

Klass Koefficient
1
1
2
2
3
3

Beräkna så här:
1. Titta i tabellen för placeringspoäng för att se hur många poäng du
får för en viss placering.
2. Räkna ut tilläggspoäng genom att kolla hur många startande det var
i klassen i resultatlistan på agilitydata.se och dra bort din placering från
totalen (ex 100 startande i klassen och du vann får du 100 - 1 = 99 tilläggspoäng)
3. Summera ihop placeringspoäng och tilläggspoäng.
4. Multiplicera summan med den koefficient som gäller för aktuell klass.
5. Räkna ihop totalpoängen för dina 5 bästa resultat.

Årets Debutanter 2021
De ekipage som debuterade under år 2021 kan tävla om att bli Årets Debutant inom respektive
gren (ej agility i år). 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. OBS! För årets debutant inom Lydnad och Bruks räcker det med ett resultat.

Tävlingssektorn ser fram emot att få se långa listor med alla
klubbens aktiva tävlande!
Skicka in dina resultat senast 16/1 2022!

