Veroni Sandströms, Kennel Sport, Minnespris
Priset är instiftat av fru Veroni Sandström och är avsett att premiera nedärvning av utmärkt
exteriör i förening med goda jaktegenskaper inom rasen strävhårig tax.
Berättigad att tävla om priset är svenskfödd hanhund eller tik av denna ras, fallen efter
strävhåriga föräldrar, och som har på utställning och jaktprov prisbelönade avkomlingar.
Poäng kan tillgodoräknas för meriter erövrade av avkomlingar i första led.
Priset är ett vandringspris och tävlan om priset inleds 1995. Det utdelas årligen av Svenska
Taxklubbens huvudstyrelse och tillfaller den person, som den 31 december närmast föregående
år var ägare av den vinnande taxen. För utdelning av priset gäller följande bestämmelser:
1. Tävlande tax skall vara utställningschampion.
2. Avkomlingar i första led till tävlande tax skall vid utställning ha tilldelats lägst 1:a pris
/excellent/VG i öppen- el. unghundsklass och skall under sist förflutna kalenderår
(kvalifikationsåret) ha tilldelats pris vid jaktprov enligt följande poängskala:
Godkänt grytjaktprov
Godkänt grytanlagsprov/kvalitet 1
Godkänt karaktärsprov/kvalitet 2
1:a pris drevprov med D-cert
1:a pris drevprov
2:a pris drevprov
3:e pris drevprov
1:a pris ökl viltspårprov
2:a pris ökl viltspårprov
3:e pris ökl viltspårprov

8 poäng
5 poäng
3 poäng
10 poäng
8 poäng
5 poäng
3 poäng
5 poäng
3 poäng
1 poäng

För varje avkomling gäller att poäng får tillgodoräknas endast för det högsta poänggivande
priset vid grytprov, drevprov och/eller viltspårprov. Om den tävlande taxen själv under
kvalifikationsåret tilldelats pris på jaktprov, som ej ingått som kvalifikation för utställningschampionat, får poäng tillgodoräknas även för dessa meriter.
För hanhund gäller att poäng får tillgodoräknas för högst 20 avkomlingar och dessa ska vara
efter minst två olika tikar. För tik gäller att den, enligt ovanstående bestämmelser,
sammanräknade poängsumman multipliceras med faktorn 2,0.
3. Priset tilldelas den tax som erhållit den högsta poängsumman enligt punkt 2.
Om två hundar har samma poängsumma tilldelas priset den tax vars avkomlingar uppnått högsta
poängtal för drevprovspris, och vid lika poäng för drevprov - den vars avkomlingar uppnått
högsta poängtal för grytprovspris. Om särskiljning ändå inte kunnat uppnås avgör lotten.
4. Priset tillfaller för alltid den hundägare som erövrat detsamma tre gånger med tre olika taxar.
5. Med priset följer en bok med namnen på ägare och vinnande tax.
6. Om tävlingsbestämmelserna ändras så att poängberäkningen enligt punkt 2 påverkas äger
Svenska Taxklubbens huvudstyrelse rätt att i samråd med donator, eller av denne utsedd person,
vidtaga erfoderliga ändringar i poängskalan.
7. Ägare av hund, som är kvalificerad att tävla om priset, skall senast den 15 januari året efter
kvalifikationsåret sända in ansökan till SvTK/HS kontakt@taxklubben.org.
Ej korrekt ansökan returneras.
8. Anmälan skall slutligen innefatta en försäkran om att tävlande tax befann sig i livet vid
kvalifikationsårets utgång.

