
Regler för SDS pris till årets vinstrikaste dalmatiner 

 
För att delta i tävlan om årets vinstrikaste dalmatiner gäller följande poängberäkningsregler: 

1. För att erhålla poäng skall hunden ha placerat sig i BHKL eller BTKL på antingen SKK 
utställning eller på någon av Svenska Dalmatiner-Sällskapet arrangerad officiell eller 
inofficiell poängberäknande utställning. 

2. Endast de fem bästa resultaten för året räknas.  Minst ett av dessa skall vara från en 
av Sällskapet arrangerad officiell eller inofficiell poängberäknande utställning. Om 
sådant resultat saknas, räknas endast de 4 bästa resultaten från SKK-utställningar. 
 
Resultat från valp- och unghundsbedömningar är ej kvalificerande. 

3. Poäng beräknas enligt nedanstående tabell: 

BIR 3 poäng 
BIM 1 poäng 
BHKL-1 4 poäng 
BHKL-2 3 poäng 
BHKL-3 2 poäng 
BHKL-4 1 poäng 

Motsvarande gäller för BTKL 

4. I tävlan om vinstrikaste dalmatiner kommer den sammanlagda poängsumman för 
respektive utställning att multipliceras med en koefficient baserad på antalet 
deltagande hundar, enligt nedanstående: 
Koefficient 1.0 vid utställning med 30 deltagande dalmatiner. Det antalet gäller som 
riktmärke vid poängberäkningen. 

 



Regler för SDS pris till årets vinstrikaste veteran 
För att delta i tävlan om årets vinstrikaste veteran gäller följande poängberäkningsregler: 

1. För att erhålla poäng skall hunden ha erhållit CK eller Excellent i veteranklass på antingen SKK 
utställning eller på någon av Svenska Dalmatiner-Sällskapet arrangerad officiell eller 
inofficiell poängberäknande utställning.  

2. Endast de fem bästa resultaten för året räknas.  Minst ett av dessa skall vara från en av 
Sällskapet arrangerad officiell eller inofficiell poängberäknande utställning. Om sådant 
resultat saknas, räknas endast de 4 bästa resultaten från SKK-utställningar. 

3. Poäng beräknas enligt nedanstående tabell: 
 

BIR-veteran 5 poäng 
BIM-veteran 4 poäng 
2:a med Excellent 3 poäng 
3:a med Excellent  2 poäng 
4:a med Excellent    1 poäng 

4. 1 extra poäng för CK. Hund får tillgodoräkna sig ytterligare 1 poäng per slagen 
dalmatinerveteran. 

 
 

Regler för SDS pris till årets vinstrikaste uppfödare 
 
För att delta i tävlan om årets vinstrikaste uppfödare måste man ha poäng från deltagande i 
uppfödarklass vid minst två tillfällen under året på antingen SKK utställning eller på någon av Svenska 
Dalmatiner-Sällskapet arrangerad officiell eller inofficiell poängberäknande utställning. Endast de 
fem bästa resultaten för året räknas.  Minst ett av dessa skall vara från en av Sällskapet arrangerad 
officiell eller inofficiell poängberäknande utställning. Om sådant resultat saknas, räknas endast de 4 
bästa resultaten från SKK-utställningar. 

1. Varje i rasen vinnande uppfödargrupp med HP tilldelas 5 poäng samt får tillgodoräkna sig 1 
poäng per slagen grupp. Övriga deltagande uppfödargrupper med HP tilldelas 3 poäng samt 
får tillgodoräkna sig 1 poäng per slagen grupp. För att tillgodoräkna sig poängen måste en 
uppfödargrupp vid varje enskilt tävlingstillfälle innehålla minst en ny hund, vilket skiljer sig 
från SKK:s regler för deltagande i uppfödarklass. 

2. Dessutom får uppfödaren tillgodoräkna sig 25 % av samlad poäng per hund, som placerat sig 
på listan för ”Årets vinstrikaste dalmatiner”. 

Om poängsumman blir lika, vinner den uppfödare som har flest poäng från deltagande i 
uppfödarklass. Om totalsumman fortfarande är lika, vinner den uppfödare som har flest antal hundar 
med på listan över ”Årets vinstrikaste dalmatiner”. 
 


