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STATUTER FÖR MÅSEBO-POKALEN 

 

Priset är instiftat 2019 av Lennart Strandell, Måsebo kennel. Donatorn vill med detta pris främja 

aveln av strävhåriga drevtaxar. 

1. Berättigad att tävla om detta pris är strävhårig tax, hund eller tik fallen efter strävhåriga 

föräldrar. Priset utdelas årligen av Svenska Taxklubbens huvudstyrelse och ska tilldelas den 

person som den 31 december, kvalifikationsåret, var ägare av den vinnande taxen. Taxen ska vara 

drevchampion. 

 

2. För de av den tävlande taxens avkommor i första led, som under det senaste kalenderåret 

(kvalifikationsåret) tilldelas pris vid drevprov, räknas poäng enligt följande poängskala:  

• Första pris drevprov:  8 poäng 

• Andra pris drevprov:  5 poäng 

•  Tredje pris drevprov:  3 poäng 

För avkomma som är J(D)CH ökas angivna poäng med två (2). För avkomma med cert/CK på 

utställning ökas angivna poäng med två (2). Maximalt kan varje avkomma erhålla tolv (12) poäng. 

 

3. Priset förvaltas och utdelas årligen av Svenska Taxklubbens huvudstyrelse. I händelse av att 

bestämmelserna ändras rörande prissättning vid drevprov, äger huvudstyrelsen rätt att göra 

ändringar av den i punkt 2 angivna poängskalan. Med priset följer en bok där namn på ägare och 

vinnande tax införs av svenska Taxklubben. 

 

Priset ska för året tilldelas den tax som dels uppfyllt de under punkt 1 angiva villkoren, dels kan 

tillgodoräkna sig den högsta sammanräknande poängsumman enligt bestämmelserna i punkt 2.  

Priset tillfaller för alltid den hundägare som erövrar detsamma minst tre (3) gånger och då med 

tre (3) olika taxar.  

Ägaren till avelstax som önskar tävla om Måsebo-pokalen ska senast den 15 januari året efter 

kvalifikationsåret digitalt skicka in ansökan till SvTK via mail till sekereterare@taxklubben.org   

Obs! Anmälan ska innehålla uppgift om den tävlande taxen och dess föräldrars namn och 

registreringsnummer, samt en förteckning över de avkommor i första led som under det senaste 

kalenderåret (kvalifikationsåret) tilldelats pris på drevprov. Gruppen ska omfatta minst fyra (4) 

avkommor. Slutligen ska anmälan innehålla en försäkran att den tävlande taxen befann sig i livet 

vid kvalifikationsårets utgång. 
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