
Följande kriterier ska vara uppfyllda för att få tävla om samtliga titlar (gäller fr.o.m. 2020-01-01) 

 
Uppfödarna (för tävlan om Årets uppfödare) ska vara medlemmar i Rasklubben. 
Ägarna (för tävlan om Årets släthår) ska vara medlemmar i Rasklubben. 
Ägarna till avkommorna (för tävlan om Årets avelshund och avelstik) ska vara medlemmar i 
Rasklubben. 
Ägare och förare (för tävlan i övriga grenar) ska vara medlem i Rasklubben. 
Hundarna ska vara registrerade i SKK eller annan erkänd officiell Kennelklubb. 
Tävlingarna räknas innevarande kalenderår. 
UNDANTAG: Utställningsmerit för ÅRETS JAKTFOX får sparas/bytas ut mot bättre resultat. 
Resultat får räknas från officiella tävlingar och prov i Sverige. 
UNDANTAG: Rasklubbens inofficiella SPECIALER får medräknas. 
Resultat kan endast tillgodoräknas för den tid man varit medlem, gäller samtliga titlar! 
 

BERÄKNING AV ÅRETS SLÄTHÅR 
medlemskap gäller från 2020-01-01. 

Bästa hane 1-4 och Bästa tik 1-4 från samtliga officiella utställningar vars ägare är 

medlemmar samlar poäng för att tävla om Årets släthår. 

Hundarna som ligger på denna lista utgör även underlag för tävlan 

om Årets uppfödare, avelshund och avelstik. 
 

BERÄKNING AV ÅRETS UPPFÖDARE, AVELSHUND 
OCH AVELSTIK 
medlemskap gäller från 2020-01-01. 

Årets uppfödare = minst 3 och max 5 hundar med CK. 

De 5 bästa resultaten på uppfödningarna vars ägare är medlemmar kan räknas med till 

uppfödarens kennel.  

Uppfödningarna som ingår i kennlarna plockas automatiskt ut av poängberäknare från 

årets släthårslista. 

Årets avelshund = minst 3 och max 5 avkommor med CK. 

De 5 bästa resultaten på avkommorna vars ägare är medlemmar kan räknas med till 

avelshunden. Avkommorna måste vara undan minst 2 tikar, dvs olika kombinationer.  

Avkommorna som är efter avelshanarna plockas automatiskt ut av poängberäknare från 

årets släthårslista. 

Årets avelstik = minst 3 och max 5 avkommor med CK. 

De 5 bästa resultaten på avkommorna vars ägare är medlemmar kan räknas med till 

avelstiken. Avkommorna får komma från samma kombination. 

Avkommorna som är efter avelstikarna plockas ut automatiskt av poängberäknare från 

årets släthårslista. 

 

Poängberäknare för Årets släthår, avelshund, avelstik och uppfödare är Ingrid Olsson.  
Vid fel kontakta arsbasta@foxterrierklubben.com 
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