Svenska Pointerklubben
Under 2020 har SPK:s styrelse beslutat om ändring, gällande poängberäkningen, i STATUTER
FÖR RUBEN RAUSINGS FOND, instiftad jubileumsåret 1978, att gälla från och med
2020.01.01.

STATUTER FÖR RUBEN RAUSINGS FOND (Årets Pointer i Sverige)
Fonden instiftades av Svenska Pointerklubbens hedersledamot Ruben Rausing i samband med
klubbens 75-årsjubileum 1978 i syfte att främja den svenska pointerns utveckling till en
högklassig jakthund.
Av fondens avkastning skall årligen 25 % läggas till fondkapitalet och återstående 75 %
fördelas lika att utdelas till ägaren och uppfödaren av den svenskägda pointer som under
tävlingsåret/kalenderåret vid i Sverige anordnade fält-, skogs- och/eller fjällprov uppnått
högsta poäng enligt nedan angivna beräkningsgrunder.
Ägare, medlem i Svenska Pointerklubben, anses den vara, som står som ägare på
tävlingsanmälan till de starter som räknas. Därest ägarbyte skett under året, delas priset dem
emellan i förhållande till antalet starter.
Uppfödare anses den vara, som står som uppfödare på registreringen. Därest hunden ej är
uppfödd i Sverige tillfaller hela summan ägaren.
POÄNGBERÄKNING
Fält-, skogs-, och/eller fjällprov avseende såväl höst- som vårprov,
Unghundsklass
1:a pris
1:a pris med HP

3p
4p

Öppenklass
1:a pris

5p

SPK:s huvudprov
Guldpokaltävlingen
Placering som nr. 1
nr. 2

6p
4p

SPK:s segrarklass
Placering som nr. 1
12 p
nr. 2
10 p
nr. 3
8p
nr. 4
6p
nr. 5
4p
nr. 6
2p
Cacit ger 2 p extra
Reserv Cacit ger 1 poäng extra
CACIT-finalen skall dömas av en domare, som inte dömt något av segrarklasspartierna.
Övriga pristagare rangeras gemensamt av partiernas domare, baserat på dagens prestationer
utan hänsyn taget till placering i respektive partier.
Tävlingsledaren är skiljedomare om så behövs.
Derby, skogs- och fjällpokal
Placering som nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
Övriga segrarklasser
Placering som nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
Cert, Ck, Hp ger 1 p extra
Cacit ger 1 p extra
Fält- SM, skogs- SM och fjäll- SM
Placering som nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
Cert, Ck, Hp ger 1 p extra
Cacit ger 1 p extra

6p
5p
4p
3p
2p
1p

6p
5p
4p
3p
2p
1p

6p
5p
4p
3p
2p
1p

Tilläggspoäng kan utdelas även om något av ovannämnda prov blir inställt, men aldrig om inte
vinnare utses, således kan ej delseger i kvalificeringsklass ge extrapoäng.
För varje hund räknas resultaten från högst tre fält-, skogs-, och/eller fjällprovsstarter, minst
en av dessa ska vara tagen på fält- eller fjällprov. För hund som startats fler än tre gånger räknas
de tre resultat som ger högst poäng. Startas hunden i flera klasser under samma prov räknas
således varje start för sig.
Vid lika sammanlagda poängtal för två eller flera hundar ges tilläggspoäng för
utställningsmeriter vunna vid utställningar i Sverige under tävlingsåret eller tidigare enligt
följande:
Certifikat eller certifikatkvalitet
Excellent Jkl, Excellent Ökl, Excellent Ukl/Junkl med hederspris
VG Jkl, VG Ökl, Excellent Ukl/Junkl utan hederspris
VG Ukl/Junkl

5p
4p
3p
2p

Endast en utställningsmerit, den högsta, får tillgodoräknas som tilläggspoäng.
Vid lika sammanlagda poängtal för två eller fler hundar, även efter tilläggspoäng för
utställningsmeriter enligt ovan gäller:
I första hand räknas den hund som fått högst poäng på Svenska Pointerklubbens huvudprov
som vinnare.
Vid lika poäng, även här, vinner den hund som har flest poäng tagna på höstprov.
Priset kan inte delas.
Svenska Pointerklubbens styrelse ansvarar för, att för året disponibelt belopp utdelas enligt
ovan angivna bestämmelser. Överlämnandet sker vid klubbens ordinarie årsmöte och hunden
skall kallas för Årets Pointer i Sverige.
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