
Poängberäkning för Aktiva Yorkar 
 

 
Poängberäkning för Årets Agility York 

Poäng räknas från maximalt fem (5) officiella tävlingsresultat under året, samt från SYTS KM. 
 
Resultaten från de storleksklasserna (extra large, large, medium, small och extra small) yorkshireterrier deltar i 
slås samman och vi utser en vinnare i Årets Agility York. Resultat från Agilityklass och Hoppklass räknas lika. 
 
  KLASS1 KLASS2 KLASS3 
Noll hinder fel och noll tidsfel 7 poäng 8 poäng  9 poäng 
Noll hinder fel med tidsfel 6 p 7 p 8 p 
5 hinderfel och noll tidsfel 5 p 6 p 7 p 
5 hinderfel och tidsfel 4 p 5 p 6 p 
 
Målgång, dvs ej diskad = 2 poäng i samtliga klasser (kan dock inte kombineras med ovanstående poäng på 
samma tävling). 
 
Ett (1) extra poäng per slagna hundar. 
Vinnaren i respektive klass och gren tilldelas ytterligare ett (1) poäng.  
Ett Agilitychampionat ger också ett (1) extra poäng.  
 

Poängberäkning för Årets Bruks York 
I tävlingen om Årets Bruks York räknas resultat i bruksgrenarna spår, sök och rapport.  
Resultat i IPO Nordic Style, BSL, etc räknas i dagsläget inte. 

 
För varje hund används årets bästa resultat. Endast godkända resultat räknas. 

Först på listan kommer samtliga hundar med resultat från elitklass, följt av samtliga från högre klass, 

därefter samtliga från lägre klass och slutligen samtliga i appellklasshundar. 

Inom varje klass bestäms ordningen precis som om hundarna skulle mötts på samma prov. Placeringen 

avgörs alltså av poängen, förutom att hundar som uppfyller kriterierna för uppflyttning/certpoäng alltid 

placeras före hundar om inte gör det. 

 

Poängberäkning för Årets Freestyle York 
Max tre (3) resultat från officiella tävlingar räknas. 

 

Poängberäkningssystem: 

Utgångssumman är hundens erhållna poäng i den aktuella klassen. Med följande koefficienter. 

 

Klass        Koeff. 

Klass 1:    1,0 

Klass 2:    1,1 

Klass 3:    1,15 

 

Extra poäng ges enligt följande: 

Uppflyttning/cert 1 poäng 

Diplom/ championat 2 poäng 

 

Poängberäkning för Årets Lydnads York 

Poäng räknas för max tre (3) officiella lydnadstävlingar under året.  

 

I Årets Lydnads York används de poäng du fått på varje tävling, multiplicerade med en siffra, som är olika i 

varje klass. 

Klass Maxpoäng Multiplicera med 
Start 200 1 
1 320 0,9 
2 320 1 
3 320 1,1  



Poängberäkning för Aktiva Yorkar 

Poängberäkning för Årets Nosework York 

De fem (5) bästa resultaten under året räknas. 
Endast officiella tävlingar räknas 
Fel ska inrapporteras och blir särskiljande vid jämbördiga topplaceringar. 

Poäng i tävlingen NW1 NW2 NW3 
100 30 35 40 
75-99 20 25 30 
50-74 15 20 25 
25-49 10 15 20 
2-24   7 10 
Doftprov   5   5   5 
SSE   2   2   2 

Poängberäkning för Årets Rallylydnads York 

Poäng räknas för max fem (5) officiella rallylydnadstävlingar under året, samt SYTS KM. 

I Årets Rallylydnads York används de poäng du fått på varje tävling, multiplicerat med en siffra, som är 
olika i varje klass. 

Klass Maxpoäng Multiplicera med 
N 100 1 
F 100 1,3 
A 100 1,6 
M 100 2 

Poängberäkning för Årets Viltspår York 

Följande meriter räknas i tävlingen om Årets Viltspår York. 

STATUTER 
Högst fem (5) resultat får räknas, varav högst två (2) från samma domare. 

20 poäng för ett 1 pris i öppen klass 
15 poäng för ett 2 pris i ökl 
10 poäng för ett 3 pris i ökl 
15 poäng för godkänt i anlagsklass, akl 
15 extra poäng för ett HP i ökl 

Svenskt Viltspårchampionat ger 10 extra poäng 
Genomfört prov anlags- eller öppenklass med 0-pris ger 2 poäng 
1 extra poäng för varje slagen hund, till provbästa (dvs. den hunden som är vinnaren) på ordinarie prov i 
ökl, dock max 15 extra poäng per provtillfälle.  

När det gäller samtliga tävlingar inom Aktiva Yorkar  
(Agility, Bruks, Freestyle, Lydnad, Nosework, Rallylydnad,  
Viltspår) tas samtliga uppgifter som behövs för topplistorna, 
ifrån Hunddata samt övriga berörda klubbars resultatlistor.
Hundens förare ska vara medlem i SYTS. 
Tävlande yorkshireterrier skall vara registrerad i SKK. 


