
 

 

 

VISBY BKs KLUBBMÄSTERSKAP för Bruksprov, IGP och lydnadsklass 
För att kunna ansöka om priserna ska föraren vara medlem i och tävla för Visby Brukshundklubb, 
samt vara folkbokförd på Gotland. 
 
Ingen kommer automatiskt med, Du som vill vara med och tävla om priserna ska skicka in Dina 
resultat på fastställd blankett som finns att hämta på klubbens hemsida. Fyll i en blankett för varje 
gren/klass. 
https://visbybk.se/utmaerkelser  
 
Resultatet/resultaten gäller för officiella tävlingar/prov inom Sverige. 
 
Priserna utdelas vid Visby BKs årsmöte. 
 
Ansökan om priser ska vara Visby BKs tävlingssektor tillhanda senast den 3 Januari.  
Mattias Nyman, Träkumla Traume 314, 621 94 Visby eller e-post (som PDF) 
mattias.nyman@svenskaspel.se  
 

• Appellklass 
Bästa tävlingen för året, lägst uppflyttad.  
Vid lika resultat avgör högsta poängen i specialmomenten, spår, sök, rapport samt budföring 
 

• Spår 
Bästa tävlingen för året, lägst uppflyttad (i elitklass certifikatpoäng).  
Vid lika resultat avgör högsta poängen i specialmomenten. 

o Lägre klass 
o Högre klass 
o Elitklass 

 

• Sök 
Bästa tävlingen för året, lägst uppflyttad (i elitklass certifikatpoäng).  
Vid lika resultat avgör högsta poängen i specialmomenten. 

o Lägre klass 
o Högre klass 
o Elitklass 

 

• Rapport 
Bästa tävlingen för året, lägst uppflyttad (i elitklass certifikatpoäng).  
Vid lika resultat avgör högsta poängen i specialmomenten. 

o Lägre klass 
o Högre klass 
o Elitklass 
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• Skydds 
Bästa tävlingen för året, lägst uppflyttad (i elitklass certifikatpoäng).  
Vid lika resultat avgör högsta poängen i specialmomenten. 

o Lägre klass 
o Högre klass 
o Elitklass 

 

• IGP 
Bästa tävlingen för året, lägst utbildningstecken/uppflyttad.  
Vid lika resultat avgör högsta poängen i C-delen. 

o IGP 1 
o IGP 2 
o IGP 3 

 

• Patrull 
Bästa tävlingen för året, lägst uppflyttad (i elitklass certifikatpoäng).  
Vid lika resultat avgör högsta poängen i specialmomenten. 

o Lägre klass 
o Högre klass 
o Elitklass 

 

• Lydnad 
Bästa tävlingen för året, lägst förstapris 
Vid lika resultat avgör näst bästa resultat 

o Startklass 
o Klass 1 
o Klass 2 
o Klass 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ansökan om KM Visby BK 
 

Hundens namn:    

Kallas för:  Ras:  

Förare:  Tävlar för:  

Medlemsnummer:  Telefon:  

E-post:    

 
Bruks    

Gren Klass Arrangör  
 
 

   

Datum Poäng Varav i special/C-del  
 
 

   

    
Lydnad bästa resultat    

Klass Arrangör   
 
 

   

Datum Poäng   
 
 

   

 
Lydnad näst bästa resultat 

  

Klass Arrangör   
    

Datum Poäng   
    

 
 
Underskrift: ………………………………………………………………………………………….. 
För riktigheten i dessa uträkningar ansvarar uppgiftslämnaren. Skriv tydligt, texta gärna. 
Skickas till: Mattias Nyman, Träkumla Traume 314, 621 94 Visby eller e-post (som PDF)  
mattias.nyman@svenskaspel.se  
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