Lokalklubbarnas uttagsregler till SM i viltspår – sammanställning

Bohuslän-Dals Taxklubb
Ägaren till hund ska ha bostadsadress inom klubbens geografiska upptagningsområde och vara
medlem i BDTK. Ordinarie provet under KM på hösten och ett ordinarie prov under vårprovet året
därpå gäller som uttagning.
Dalarnas Taxklubb
DTK:s regler för uttagning till SM och länskamper är att hundägaren ska anmäla att han/hon är
intresserad av att åka poängen räknas på minst två år - högst tre år bakåt i tiden. 1:a pris ger den
erhållna poängen x 3. 2:a pris ger den erhållna poängen x 2. 3:e pris ger den erhållna poängen x 1.
Totalsumman läggs ihop och delas med antal starter. Samma regler gäller för både drev och spår.
Gotlands Taxklubb
Endast resultat från ordinarie prov räknas. Resultaten från höstprovet året innan uttagningen samt
vårens prov uttagningsåret räknas samman. Ett 1:a pris ger tre poäng, ett 2:a pris ger 2 poäng och ett
3:e pris ger 1 poäng. Vid lika poäng ger HP extra pluspoäng.
Gävleborgs Taxklubb
Två ordinarie prov (Alfta + Västerbo) under innevarande år. De två resultaten räknas ihop och de två
bästa hundarna tas ut.
Hallands Taxklubb
Hunden måste ha 42 poäng för att bli uttagen. Vid lika resultat gäller det ordinarie provet före det
rörliga. Är resultatet fortfarande lika tas yngsta hunden ut.
Jämtland/Härjedalens Taxklubb
Kvalificeringsperioden är från den 1 juli året innan SM + från den 1 januari t.o.m. den 30 juni
innevarande år. Tre prov, rörliga eller ordinarie prov, räknas. Två av proven ska vara arrangerade av
JHTK. Ett av proven ska vara ett ordinarie prov arrangerat av JHTK. De två bästa hundarna tas ut,
de två närmast efter blir reserver. Vid lika resultat avgör viltspårkommittén och domarna.
Kronobergs Taxklubb
De bäst placerade hundarna på vårens ordinarie prov tas ut.
Norra Taxklubben
Två ordinarie spårprov som äger rum året innan SM-året ligger till grund för uttagningen. De två taxar
som har de bästa resultaten på de båda proven kvalificerar sig till nästa års spår-SM. Skälet till att
kvalificeringsproven ligger året innan SM är att den långa vintern gör att man inte hinner ha ett
ordinarie prov före anmälningstiden utgång.
Skaraborgs Taxklubb
Hunden ska ha startat på minst fem officiella prov i öppen klass där minst ett prov ska ha arrangerats
av SkbTK. Bara prov från Svenska Taxklubbens lokalklubbar godkänns. Hunden ska ha fått minst ett
1:a pris som inte får vara äldre än ett år vid utgången av anmälningstiden. Medelpoängen från de fyra
bästa provresultaten från de fem senaste proven räknas fram. HP ger två extra poäng. Vid lika
medelpoäng avgör poängen från det sista provet. Är medelpoängen fortfarande lika avgör poängen
från det näst sista provet osv. Samma hund får starta på SM högst fyra gånger.
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Skåne-Blekinge Taxklubb
Hund får tillgodoräkna sig de fyra bästa provresultaten under uttagsperioden 1/6-31/5 nästkommande
år enligt en bestämd skala för poängberäkning. Ordinarie prov ger extra poäng. Bara 1:a pris räknas
och bara från den egna klubben. Två hundar med de högsta uttagningspoängen tas ut samt en
reserv. Både ordinarie och rörliga prov räknas, men ordinarie prov ger en extra poäng.
Poängberäkning sker enligt en fallande skala där 42 poäng med HP ger 10 poäng, 42 poäng ger 9
poäng, 40 poäng ger 7 poäng osv.
Smålands Taxklubb
Hundägaren ska vara medlem i Smålands TK. Tre starter arrangerade av den egna klubben och
genomförda tidigast den 1.7 året före aktuell uttagning får medräknas. Minst en av starterna ska vara
på ordinarie prov. På rörligt prov får endast första start räknas med. Poängberäkning = 0 – 42 x 3/3
blir snittpoängen. Vid lika poäng räknas flest 1:a pris i första hand, sedan flest hederspris.
Södermanlands Taxklubb
Två ordinarie prov innevarande år (Björkvik & Häradsprovet). Bästa resultaten från proven ligger till
grund för att få åka på SM.
Upplands Taxklubb
Resultatet från Härjaröprovet året innan SM-året (ekipage som vill kvala in till SM måste vara på
plats) samt Gimoprovet SM-året räknas samman. Bästa resultaten på de båda proven ligger till grund
för uttagningen. Två hundar tas ut till SM.
Värmlands Taxklubb
De bästa hundarna med HP på höstprovet året innan SM-året samt vårprovet under SM-året tävlar
mot varandra, där de två bästa hundarna går till SM.
Västmanlands läns Taxklubb
Ordinarie prov (Salaprovet) året innan SM-året samt ordinarie prov under SM-året gäller som
uttagning till SM.
Västsvenska Taxklubben
Höstens prov året innan SM-tävlingen och första start på vårens ordinarie prov SM-året gäller som
uttagning.
Örebro läns Taxklubb
Finnerödjaprovet året innan SM samt Hjortkvarnsprovet SM-året räknas med. Provbästa klubbhund
med 1:a pris tas ut.
Östergötlands Taxklubb
Till SM nästkommande år kvalificerar sig de två taxar som har högst sammanlagd poäng från två av
klubbens arrangerade prov innevarande år, varav minst ett prov ska vara från ett ordinarie prov.
Medlemskap krävs i klubben. Poängberäkningen görs enligt en särskild poängskala. Vid lika poäng
avgör domarna plus representanter från viltspårkommittén.
Östsvenska Taxklubben
Uttagningen till spår-SM baseras på det senaste årets resultat från det sista ordinarie provet på
hösten året innan samt det aktuella tävlingsårets första prov på våren. Vid samma poäng hos två
hundar kvalificerar sig den hund som har bäst resultat vid det aktuella tävlingsårets första vårprov.
Övre Norrlands Taxklubb
Poängen ska komma från prov året innan SM, varav minst ett ska vara ett ordinarie prov. Bara 1:a
pris i öppen klass räknas med. Taxägaren ska vara medlem i klubben och endast prov från den egna
klubben får räknas in. Två hundar med högst resultat från två prov tas ut, de nästföljande blir
reserver. Vid lika resultat finns särskilda regler.
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