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Årets spor-sheltie i DSSK 
 

 Der kræves min. 1 bestået prøve i hhv. kaninslæb og/eller schweiss for at 
kunne deltage i konkurrencen om årets spor-sheltie i DSSK. 

 Ejer/fører skal være medlem af DSSK i optjeningsåret. 
 Kun danskejede sheltier med DKK-stambog kan deltage. 
 Det skal være samme ekvipage hele året. 
 Pointberegningen er som følger: 

 
Kaninslæb  Point Schweiss  Point 
400 m. 1. pr. 4 400m/3t. 1. pr. 4 

 2. pr. 2  2. pr. 2 

 3. pr. 1  3. pr. 1 

      
1000m/S1 1. pr. 6 400m/20t 1. pr. 6 

 2. pr. 2  2. pr. 2 

 3. pr. 1  3. pr. 1 

      
1000m/S2 1. pr. 6 1000m/20t 1. pr. 6 

 2. pr. 2  2. pr. 2 

 3. pr. 1  3. pr. 1 

      
1000m/S3 1. pr. 6 1000m/40t 1. pr. 9 

 2. pr. 2  2. pr. 2 

 3. pr. 1  3. pr. 1 

      
1200m 1. pr. 9    

 2. pr. 2    

 3. pr. 1    

 
Herudover tillægges der point for dagens bedste hund på egne prøver i kaninslæb eller 
schweiss med følgende pointtal: 

• 400m: + 1 point 

• 1000m og 400m/20t samt 1000m/20t: +2 point 

• 1000m/40t: +3 point 
 

 
 

 

 

 

 



Ved pointlighed gælder 

følgende: 

• Af to hunde med lige mange point vinder den hund, der har den højeste præmieringsgrad 
(eks. 1). 

• Af to hunde med lige mange point og ens højeste præmieringsgrad vinder den hund, 
der har opnået pointene på færrest prøver (eks 2.) 

• Af to hunde med lige mange point, ens højeste præmieringsgrad og ens antal 
prøver vinder den hund, som har præmieringen på prøven med højeste 
sværhedsgrad (eks.3) 

 

Eks. 1: Hund A har to 2. præmier på 400 m. = 4 point. Hund B har én 1. præmie på 400 m. 
= 4 point. Hund B vinder over hund A pga. 1. præmien. 

Eks. 2: Hund A har en 1. pr. og en 2. pr. på 400m = 6 point. Hund B har én 1. præmie på 1000m = 
6 point. Hund B vinder over hund A, da den har opnået resultatet på færrest prøver. 

Eks. 3: Hund A har en 1. pr. på 1000m/S1 = 6 point. Hund B har en 1. pr. på 1000m/S2 = 6 
point. Hund B vinder over hund A pga. højeste sværhedsgrad. 

Er der stadig pointlighed mellem 2 hunde, bliver det en delt placering, og efterfølgende præmietrin 
udgår. 

De 4 bedste ekvipager i hhv.kaninslæb og schweiss hædres en gang årligt med roset og omtale 
med billede i Sheltiebladet. Alle deltagere i konkurrencen vil modtage et diplom. 

Selve overrækkelse af roset og diplom vil foregå på klubbens første 
kaninslæbskonkurrence i det efterfølgende år. 

 
 

Ekvipagen er selv ansvarlig for indsendelsen af årets resultater inden årets udgang til 
spor@sheltie.dk. Der skal indsendes min. 1 og max. 2 resultater i hhv. kaninslæb og/eller 
schweiss. 

Resultaterne skal skrives i et samlet dokument og skal indeholde 

• Dato for prøven 
• Sted for prøven 
• Navn på dommer 
• Hundens stambogsnavn og DKK reg.nr. 
• Navn på fører 
• Navn på den klasse og sværhedsgrad, hunden har været til prøve i 
• Præmieringsgrad 
• Evt. dagens bedste i klassen 
• Medlemsnummer af DSSK 

Resultaterne vil så blive tjekket på hundeweb, og er der uoverensstemmelser, vil der blive 
givet besked til ekvipagen, som så selv må tjekke resultaterne igennem. 

mailto:spor@sheltie.dk

