REGLER FÖR BRUKSAVELS- OCH
BRUKSUPPFÖDARPRIS
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.
Berättigad till bruksavelspris i guld är hanhund, som med högst 30 avkomlingar undan minst fem tikar
kan tillgodoräkna sig en summa av 150 poäng, och tik, som med högst 12 avkomlingar efter minst två
hanhundar kan tillgodoräkna sig en summa av 60 poäng.
Berättigad till bruksvelspris i silver är hanhund, som med högst 20 avkomlingar undan minst tre tikar
kan tillgodoräkna sig en summa av 100 poäng, och tik, som med högst 8 avkomlingar kan tillgodoräkna sig en summa av 40 poäng.
Berättigad till bruksavelspris i brons är hanhund, som med högst 10 avkomlingar undan minst två tikar
kan tillgodoräkna sig en summa av 50 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
Drevprov, 2:a pris
Drevprov, 3:e pris
Grytjaktprov, godkänt
Grytanlagsprov, godkänt
Karaktärsprov, godkänt
Viltspårprov, 1:a pris ökl
Viltspårprov, 2:a pris ökl
Viltspårprov, 3:e pris ökl
Viltspårprov, godkänt anlagsprov

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

För avkomlingar med 1:a pris i unghundsklass, öppen klass eller jaktklass över 15 månader
på utställning ökas ovan angivna poäng med en enhet, och för avkomlingar med certifikat eller CKkvalitet 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.
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 i
unghundsklass, öppen klass eller jaktklass över 15 månader 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 Kickie Andersson, Åsen, 690 45 Åsbro, 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.
Pris tilldelas endast de hundägare eller uppfödare vilka inkommit med anmälan enligt ovanstående.

