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STATUTER FÖR UTMÄRKELSE- OCH FÖRTJÄNSTTECKEN 
(fastställda av TF 1994) 

 
1. UTMÄRKELSETECKNET, bestående av medlemsmärket i guld avsett att utdelas till svenska 
taxuppfödare och medlemmar, som under minst 10 års tid haft framgångsrik uppfödarverksamhet. 
Vid bedömning av föreslagna uppfödares kvalifikationer, för att kunna komma i fråga för erhållande 
av ”medlemsmärket i guld”, gäller följande riktlinjer: 
 
a) Jakthundsuppfödare: 
Krav på jakthundsuppfödarpris i silver, med minst fem (5) jaktprovschampions av god exteriör 
under loppet av minst tio (10) år. Uppfödningen skall vara baserad på minst tre (3) tikar. 
b) Exteriöruppfödare: 
Krav på minst tio (10) 1:a pris med Hp i uppfödarklass eller tio (10) exteriörchampions under loppet 
av minst tio (10) år. Uppfödningen skall vara baserad på minst tre (3) tikar. 
 
Obs! Ansökan om utmärkelsetecken skall göras till lokalavdelningen, som lämnar förslag till SvTKs 
styrelse. 
 
2. FÖRTJÄNSTTECKNET I GULD bestående av medlemsmärket i guld med eklövskrans är 
Svenska Taxklubbens högsta utmärkelse avsett att utdelas till medlemmar, som enligt HS 
uppfattning, gjort för klubben utmärkt gagnande insatser. 
 
3. FÖRTJÄNSTTECKNET I SILVER bestående av medlemsmärket i silver med eklövskrans avsett 
att utdelas till medlemmar, som i egenskap av styrelsefunktionär (i klubbstyrelse eller 
lokalavdelning), som domare på utställningar eller jaktprov, funktionär vid klubbens utställningar 
och jaktprovsverksamhet eller i övrigt gjort för SvTK gagnande insatser. 
 
Krav för att kunna komma i fråga för erhållande av ”Förtjänsttecknet i silver med 
eklövskrans” bör i princip vara 10-årig verksamhet i klubben. 
 
Obs! Förslag lämnas av lokalavdelning senast 20 november till SvTK/HS kontakt@taxklubben.org 
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REGLER FÖR BRUKSAVELS- OCH BRUKSUPPFÖDARPRIS 
(reviderat TF 2015) 

 
BRUKSAVELSPRIS 
Svenska Taxklubben vill med sitt bruksavelspris premiera taxar, vars avkomlingar utmärkt sig på 
jaktprov och därmed stimulera intresset för uppfödning av jaktmässigt framstående taxar med god 
exteriör. Priset utdelas i guld, silver och brons. Tax, som tilldelats pris av lägre valör, kan senare 
tilldelas pris av högre valör. Priset utdelas av Svenska Taxklubbens huvudstyrelse och består av 
graverad avelsplakett.  
 
Berättigad till bruksavelspris i guld är: 
SN hanhund,  
som med högst 30 avkomlingar undan minst fem tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 150 poäng, 
KN resp. LD + LK hanhund,  
som med högst 20 avkomlingar undan minst tre tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 90 poäng, 
LN, SD + SK samt KD + KK hanhund,  
som med högst 12 avkomlingar undan minst två tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 60 poäng, 
och tik, som med högst 12 avkomlingar efter minst två hanhundar kan tillgodoräkna sig en summa 
av 60 poäng. 
 
Berättigad till bruksavelspris i silver är: 
SN hanhund,  
som med högst 20 avkomlingar undan minst tre tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 100 poäng, 
KN resp. LD + LK hanhund,  
som med högst 12 avkomlingar undan minst två tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 60 poäng, 
LN, SD + SK samt KD + KK hanhund,  
som med högst 8 avkomlingar kan tillgodoräkna sig en summa av 40 poäng, 
och tik, som med högst 8 avkomlingar kan tillgodoräkna sig en summa av 40 poäng. 
 
Berättigad till bruksavelspris i brons är: 
SN hanhund,  
som med högst 10 avkomlingar undan minst två tikar kan tillgodoräkna sig en summa av 50 poäng, 
KN resp. LD + LK hanhund,  
som med högst 6 avkomlingar kan tillgodoräkna sig en summa av 30 poäng,  
LN, SD + SK samt KD + KK hanhund,  
som med högst 4 avkomlingar kan tillgodoräkna sig en summa av 20 poäng, 
och tik, som med högst 4 avkomlingar kan tillgodoräkna sig en summa av 20 poäng. 
 
För avkomlingar i första led tillgodoräknas tävlande tax poäng enligt följande skala: 
Drevprov, 1:a pris  8 poäng 
Drevprov, 2:a pris  5 poäng 
Drevprov, 3:e pris  3 poäng 
Grytjaktprov, godkänt  8 poäng 
Grytanlagsprov, godkänt / kvalitet 1  5 poäng 
Karaktärsprov, godkänt / kvalitet 2  3 poäng 
Viltspårprov, 1:a pris ökl  5 poäng 
Viltspårprov, 2:a pris ökl  3 poäng 
Viltspårprov, 3:e pris ökl  1 poäng 
Viltspårprov, godkänt anlagsprov  1 poäng 
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För avkomlingar med 1:a pris / excellent / very good i officiell klass på utställning ökas ovan 
angivna poäng med en enhet, och för avkomlingar med certifikat eller CK-kvalitet med två enheter. 
Högsta poäng kan då bli 10. För varje avkomling räknas poäng endast för en, och då den högst 
poängsatta jaktprovsmeriten. 
 
BRUKSUPPFÖDARPRIS 
Svenska Taxklubben vill med sitt bruksuppfödarpris främja aveln av framstående jakttaxar och 
uppmuntra uppfödare av sådana taxar.  
 
Priset utdelas i guld högre valör, guld, silver och brons. 
Uppfödare som erhållit pris av lägre valör, kan senare erhålla pris av högre valör. Priset utdelas av 
Svenska Taxklubbens huvudstyrelse och består av Diplom. För att kunna komma ifråga vid 
utdelandet av bruksuppfödarpris skall minst en av vederbörande uppfödd tax ha tilldelats pris under 
det sist förflutna kalenderårets jaktprov (drev-, grytjakt-, grytanlags-, karaktärs- eller viltspårprov). 
 
För varje tax, oavsett hårlag, som tilldelats pris vid jaktprov, skall vederbörande uppfödare 
tillgodoräknas poäng enligt samma skala som gäller för bruksavelspriset. För varje hund, som 
kvalificerat sig för drev-, gryt- eller viltspårchampionat, tillkommer 2 poäng. För 1:a pris / excellent / 
very good i officiell klass på utställning tillkommer 1 poäng, för certifikat eller CK-kvalitet tillkommer 
2 poäng. Högsta poäng kan då bli 12. 
 
För erhållande av bruksuppfödarpriset i guld högre valör krävs, att uppfödare med högst 60 
uppfödda taxar uppnått en poängsumma uppgående till 300 poäng. 
För erhållande av bruksuppfödarpriset i guld krävs, att uppfödare med högst 40 uppfödda taxar 
uppnått en poängsumma uppgående 200 poäng. 
För erhållande av bruksuppfödarpriset i silver krävs, att uppfödare med högst 25 uppfödda taxar 
uppnått en poängsumma uppgående till 125 poäng. 
För erhållande av bruksuppfödarpriset i brons krävs, att uppfödare med högst 10 uppfödda taxar 
uppnått en poängsumma uppgående till 50 poäng. 
 
Ägare till hanhund respektive tik eller uppfödare, som anser sig kvalificerade till bruksavels- eller 
bruksuppfödarpris av viss valör, har att senast den 15 januari anmäla detta till Svenska 
Taxklubbens huvudstyrelse. Anmälan, som insändes till SvTK/HS kontakt@taxklubben.org, skall 
vara åtföljd av förteckning över de hundar, för vilka de önskar tillgodoräkna sig poäng. För varje 
hund skall endast anges ett pris, och då det högst poängsatta, jämte tid och plats för det prov där 
detta pris erövrades, samt tid och plats där högsta utställningsmerit erövrades. För såväl 
bruksavels- som bruksuppfödarpriset gäller meriter erövrade i de nordiska länderna av svenska 
uppfödare eller hanhundsägare samt medlemmar i Svenska Taxklubben. Vid meriter tagna i 
utlandet ska den nordiska jämförelsetabellen användas. 
 
Pris tilldelas endast de hundägare eller uppfödare vilka inkommit med anmälan enligt ovanstående. 
Ej korrekta ansökningar returneras. 
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