
         BTS Bruksavelspris 

BTS vill med sitt bruksavelspris premiera hundar vars avkommor utmärkt sig på bruksprov. Vi vill 

därmed stimulera intresset för uppfödning av bruksmässigt framstående hundar, grythundar, med 

god exteriör. Priset utdelas i guld, silver och brons. Hund som tidigare erhållit pris i lägre valör kan 

senare tilldelas pris i högre valör. För att komma i fråga vid utdelning av pris skall tävlande avelshund 

bevisligen ha levat när avkomman erhöll sina poäng. 

GULD: Hanhund med avkommor undan minst tre tikar, vilka kan tillgodoräkna sig minst 85 poäng. Tik 

med avkommor efter minst två hanar, vilka kan tillgodoräkna sig minst 75 poäng. 

SILVER: Hanhund med avkommor undan minst 2 tikar, vilka kan tillgodoräkna sig minst 70 poäng. Tik 

med avkommor efter minst 2 hanar summa 60 poäng. 

BRONS: Hanhund med avkommor undan minst två tikar, vilka kan tillgodoräkna sig en summa av 45 

poäng. Tik med avkommor summa 35 poäng. 

BTS Bruksuppfödarpris 

BTS vill med sitt bruksuppfödarpris premiera uppfödare vars uppfödning utmärkt sig på grytprov och 

därmed stimulera intresset av jaktligt framstående grythundar med god exteriör.  

För att tilldelas priset ska uppfödare på sina uppfödda hundar komma upp i summan av 100 poäng. 

Uppfödare kan erhålla priset flera gånger, men kan då ej tillgodoräkna sig poäng för de hundar vilkas 

poäng tidigare utnyttjats. 

POÄNGBERÄKNING BRUKSAVELSPRIS & BRUKSUPPFÖDARPRIS 

Grundpoäng 

Grytanlagsprov i Sverige m kvalitét 1                                                               8 poäng 

Grytjaktprov med lägst 2a pris                                                                           8 poäng 

(endast 1 av GA eller grytjaktprov á 8 p räknas) 

Godkänd på grytanlagsprov i Finland (lägst B)                                                4 poäng 

 

Pluspoäng 

Jaktchampionat i Sverige, Finland, Norge eller Danmark                    3 poäng per land 

Cert eller CK på utställning                                                                        2 poäng (max 1 per hund) 

Viltspårsprov, lägst gk anlagsprov                                                            1 poäng (max 1 per hund) 

 

OBS! Hunden måste ha lägst 8 grundpoäng för att få tillgodoräkna sig pluspoäng, samt ha en 

utställningsmerit med lägst Good. 

 

Skicka dina resultat till resultat@borderterriersallskapet.com senast 31 december. 

Ange hundarnas fullständiga namn, provtyp, datum samt resultat. 

Hundens ägare/förare ska vara medlem i Borderterriersällskapet. 
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