Bronstaxen VP ”ÅRETS TAX”
Priset instiftat 2004. Berättigande att tävla om priset är alla hårlag och storleksvarianter på tax.
Priset är till för att främja den bästa allroundtaxen under året.
Priset utdelas årligen av Svenska Taxklubbens huvudstyrelse och skall härvid tilldelas den
person som den 31 december näst föregående år var ägare till den vinnande taxen.
För utdelning av priset gäller följande bestämmelser:
Berättigad att tävla om priset är tax som uppnått följande resultat på minst två av nedanstående
aktiviteter under året
Utställning: Lägst 2:a pris/Good, oberoende klass
Viltspårprov: Lägst Godkänd i anlagsklass
Drevprov: Lägst 3:e pris
Grytprov: Lägst Godkänt karaktärsprov/kvalitet 2
1. Priset må endast tilldelas person som är medlem i Svenska Taxklubben.
2. För att kunna tävla om priset måste hunden under året deltagit och fått pris på minst två (2)
av fyra aktiviteter gjorda inom Sverige (utställning, viltspårprov, grytprov, drevprov).
3. Tidigare års meriter på grytprov med lägst godkänt karaktärsprov/kvalitet 2 får tillgodoräknas.
4. Grytprov får också göras i Svenska Grythundsklubbens regi samt övriga nordiska länder.
5. Både utställningar och prov räknas med den högsta poängen för varje aktivitet.
6. Priset tillfaller den tax som erhållit den högsta sammanräknade poängsumman. Sålunda är
priset aktivitetsberoende, men endast den högsta poängen inom varje aktivitetsgren
(utställning, viltspårprov, grytprov och drevprov) får tillgodoräknas.
7. Tax som tagit pris i samtliga aktiviteter erhåller en bonuspoäng med 10 poäng.
8. Priset skall vara ständigt vandrande.
9. Vid lika poäng prioriteras tävlingsgrenarna i ordningsföljden: gryt, drev, utställning och
viltspår, samt vid ytterligare särskiljning drev- och spårpoäng (enl. provprotokoll)
i den ordningsföljden.
Följande poängskala gäller:
Utställning
Pris
Poäng
2:a
3
1:a
5
CK
7
BIR/BIM 10
BIS
15

Grytprov
Pris
Gk karaktärsprov
Gk grytanlagsprov
Gk grytjaktprov

Poäng
7
15
20

Drevprov
Pris
3:a
2:a
1:a
1:a D-cert

Viltspårprov
Poäng Pris
5
Gk anlag
10
1:a
15
1:a HP
20

Poäng
5
7
10

* Övriga Norden

* Vid uträknande av poäng gällande meriter på grytprov gjorda i övriga nordiska länder hänvisas
till jämförelsetabell mellan de nordiska länderna (finns på SvTK:s hemsida).
Kommentar: Anledning att gryt samt drev ges högre poäng är att det ges färre tillfällen att utöva
dessa aktiviteter.
Anmälan till tävlan om priset, skall vara ställd senast 15 januari till SvTK/HS
kontakt@taxklubben.org Ej korrekta ansökningar returneras.

