
Statuter BBK Vandrings-Heders PRISER.                          

Nedanstående är en förteckning över de priser som finns att erövra inom Botkyrka BK. Alla dessa priser 
delas ut på klubbens årsmöte. Det är viktigt att klubbens resultatansvarig får in alla ekipagens uppnådda 
resultat kontinuerligt under året, som du redovisas in på klubbens webbplats www.botkyrkabk.se , så att 
det blir rätt klubbekipage som erhåller rätt pris. 

VANDRINGSPRISER. 
Vandringspriser utdelas till bästa ekipage i sök, spår, rapport, skydd,  lydnadsklass, 
rallylydnad. Föraren skall vara medlem och tävla för Botkyrka BK.  
Ekipagets minst och max tre (3) bästa resultat får räknas. Kvotning sker inom grupperna.  
Enl uppnådd poäng, dividerat med gruppens koefficient, dividerat med/3.          
I rallylydnaden sker uträkningen enl. uppnådd poäng diverderat med tre multiplicerat med 
klassens koefficient.  Endast lägst godkända (lydnadsklass 1:a pris, rally 70 poäng) resultat får 
räknas. Priset skall erövras av föraren fem (5) gånger för att bli ständig egendom. Följepris 
medföljer och får behållas. Pokal/följepris och gravyr kostnaden åvilar BBK. Det åligger 
innehavarna av priset att se till att de alltid återlämnas i tid innan årsmötet. 
Koefficient:                                                                                                          
Lkl=60  skh/gr=60 
Hkl=60 skh/gr=70  
Ekl=65  skh/gr=80                 
Lyd I/II= 20  Lyd III/Elit=32 
RL/N=1,0      RL/F=1,02 
RL/A=1,04    RL/M=1,06                                           
                                                                                                                                                                                                                                                   

Vandringspris Bästa bruksekipage. utgår fr.o.m. 2015-01-01 ersättes av bruks KM. 
 

Vandringspris Mesta och Bästa tävlingsekipage.                                                   
Priset skall erövras fem(5) gånger av föraren för att bli ständig egendom. Samtliga tävlingar där 
man uppnått minst godkänt resultat i bruksgrenarna eller 1:a pris i lydnadsklass räknas. Gäller 
inte appellklass, där endast uppflyttade resultat får räknas. Ekipagen erhåller en bonus på 10 
poäng vid varje 50-poängsgräns. En kontinuerlig uppföljning, som redovisas på resultattavlan i 
klubbstugan, sker under hela året. Följepris medföljer och får behållas. Priset och dess statuter 
är upprättade av Tävlingskommittén   

Vandringspris Klubbmästerskap.                                                                                             
Tre klubbmästerskap förekommer.                                                                                                          
Bruks-KM. Lägre, högre, elitklasshundar i alla grupper ingår med bäst av tre officiella SBK 
bruksprov under året. Slutresultaten kvotas mellan grupperna.                                                                                                                                    
Appelklass-KM.  Samtliga grupper ingår i en officiell appelltävling arrangerad av Botkyrka BK. 
Högsta uppnådda poäng, dok lägst godkänt resultat, koras till Klubbmästare.                                               
Lydnadsklass-KM Samtliga klasser ingår i en officiell lydnadsklasstävling arangerad av 
Botkyrka BK. Resultaten kvotas mellan klasserna. I samtliga KM gäller att de tre högst placerade 
erhåller följepris som man får behålla 

HEDERSPRISER. 
Hederspriser utdelas till bästa sök-, spår-, rapport-, skydds-, lydnad-, appell-, rally-ekipage. 
Ekipage som uppnått högsta poäng, inom gruppen, erhåller priset. Kvotning sker inom 
grupperna enl samma princip som i vandringspriserna, men endast det högsta uppnådda 
resultatet under året får räknas.                                                                                                BBK-TK 2015-05-01 


