
Motion från Lokalavdelning Väst 
 
Vi i Springer Väst lägger ett förslag till styrelsen för Springerklubben angående förändringar i 
statuterna för Årets Springer, Årets Springeruppfödare och Årets Jaktspringer.  

Årets Jaktspringer. 

Det har hänt en hel del genom årens lopp inom spanieljaktprov. Man har höjt kraven successivt 
och mer och mer gått över till att hundarna tävlar mot varandra. Särskilt tydligt blir detta 
segrarklassen där man korar en segrare och placerar 4 hundar totalt. I den klassen får minsta fel 
oerhörd betydelse vilket har skapat rena tävlingshundar inom jakten. En springer som inte är 
avlad enbart för denna jakt/tävlingsform har ytterst svårt att hävda sig och gå till pris eller högre 
valörer. Detta har medfört att våra hundar inom Springerklubben som är avlade för både 
utställning och jakt sällan/inte deltager på prov högre än öppen klass och även det är ytterst 
ovanligt. Utan de flesta starter sker i Nybörjarprov B och A. Därför känns det som ett naturligt 
steg att man även får tillgodoräkna sig start i Nybörjarprov A. Där måste man stöta vilt, ha 
tillräcklig stadga i en viltkontakt och dessutom måste apportera vilt. Man måste även ha ett 
godkänt Vattenprov där hunden ska kunna simma ut och hämta fågel på ca 30 meters avstånd. 

ÅRETS JAKTSPRINGER - Statuter  

Priset är skänkt av SK-syd och är ständigt vandrande. För deltagande i tävlan om Årets 
Jaktspringer skall följande gälla: 
Hunden skall vara svenskregistrerad och svenskägd. Endast resultat från officiella jaktprov i 
Sverige får räknas. Resultat från lägst Nybörjarprov A får räknas. Max tre (3) jaktprov skall 
räknas. Vid lika poäng räknas högsta klass och antal CERT. Alternativt högsta poängen på 
Nybörjarprov A. 
  

PRIS, klass POÄN
G 

1:a plac. segrarklass CERT  20 
2:a plac. segrarklass  18 
3:e plac. segrarklass  16 
1:a öppenklass 14 
2:a öppenklass  12 
3:a öppenklass  10 
  

  Godkänd Nybörjarprov A          8 

 

 

 

 

 



Årets Springer. 

Här känner vi att jaktpoängen måste ha likvärdig poäng som utställningsdelen. Vi har ju ett pris 
till Årets Utställningspringer där man enbart räknar poäng på utställning. Då känner vi att man 
bör få lite mer poäng för jakten i Årets Springer och att en placering i bästa hanhunds respektive 
bästa tikklass bör ge lite poäng. 

Utställning  Jaktprov 

PRIS, placering POÄNG PRIS, klass POÄNG 

BIS SKK 20 1:a plac. segrarklass CERT 20 

BIG SKK - BIS SSRK 15 2-4 plac CK 18 

BIR 10 1:a pris segrarklass  16 

BIM 8 1:a öppenklass  14 

BTKL/BHKL 2-4 7 2:a öppenklass  13 

Cert-Ck 5 3:a öppenklass  12 

Excellent  3 Godkänd Nybörjarprov A 10 

Very Good  2 Godkänd Nybörjarprov B 8 

Good  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årets Springeruppfödare har vi förslag på poäng för placering i Bästa hane/Bästa tik. Betydligt 
svårare att få en sådan placering än att få ett CK.  Har även angett poäng för Startklassen i 
lydnad som är ny för 2017.  Och även gett lite mer poäng för jaktdelen. Årets Springeruppfödare 
ska ju vara den uppfödare som har Dual Purpose hundar alltså hundar som är duktiga både på 
arbete och även har en bra exteriör. 

ÅRETS SPRINGERUPPFÖDARE - Statuter 
Priset är skänkt av Springerklubben och är ständigt vandrande. Till priset medföljer en pärm i 
vilken poäng, data samt foto av vinnarna skall bifogas. I samtliga klasser får tre (3) resultat med 
tre olika hundar räknas. Maximalt får nio hundars resultat räknas, men samma hund kan 
förekomma i ett flertal grenar. Endast högsta resultat får räknas. Alla resultat skall vara från 
officiella och Svenska arrangemang. 
  

Utställning - obligatorisk gren 
  
PRIS, placering POÄNG 
BIS SKK 40 
BIG SKK / BIS SSRK 30 
BIS Veteran 20 
BIR 20 
BIM 18 
BH/BT 2-4 17 
Cert / CK 15 
Exellent ökl alla klasser  10 
Very Good alla klasser 8 
  

Good alla klasser 5 
 

Jaktprov - obligatorisk gren 
   

PRIS, klass POÄNG 
1:a plac. segrarklass CERT 40 
2:a- 4:e  plac. segrarklass 35 
1:a öppenklass  30 
2:a öppenklass  28 
3:a öppenklass  26 
Godkänd Nybörjarprov A 20 
Godkänd Nybörjarprov B 15 
  
  
  

  
  

Viltspårsprov - valfri gren 
  

PRIS, klass POÄNG 
1:a öppenklass 10 
2:a öppenklass 8 
3:a öppenklass 6 
GK anlagsklass 4  

Lydnadsprov - valfri gren 
 Uppflyttad Startklass 8 – Godkänd Startklass 6 

PRIS       POÄNG   POÄNG   POÄNG 
   klass 1 klass 2   klass 3 
1:a  12 16 20 
2:a  11 15 19 
3:a  10 14 18  

 

 


