
MOLLE MIN PÅLLES VANDRINGSSPRIS 

skänkt av Eva Engeln Persson med första utdelning vid årsmötet 2013 

 

Molle min pålles Vandringspris är ägnat att främja träningsgruppernas tränande och tävlande i 

bruksklasserna spår, sök, rapport, patrull* och skydds. Priset ska även inspirera till 

sammanhållning och till att inse värdet av god kamratskap. 

 

Priset ska vid årsmötet delas ut till den träningsgrupp som under året före mötet uppnått bästa 

gemensamma resultat inom tävlande i de svenska bruksgrenarna 

 

Priset består av en inteckning i vandringspriset, som kommer att förvaras i klubbstugan på SBK:s 

Malmöavdelning. Inteckningsbeviset består av en tennbricka på vilken träningsgruppens namn, 

tävlingsår samt poäng ingraverats och som fästs på vandringspriset. Den vinnande 

träningsgruppen kommer även att tilldelas en replik av priset.  

 

Träningsgruppen bestämmer tillsammans vilken gruppmedlem som ska tilldelas repliken av priset 

och ska härefter, på första medlemsmötet efter årsmötet, tillkännage beslutet och skälen därtill. 

 

STATUTER: 

 

Med träningsgrupp avses en till tävlingskommittén (TK) på SBK:s Malmöavdelning knuten 

träningsgrupp. 

 

Bruksresultaten under tävlingsåret räknas samman efter ett poängsystem och summan ska 

därefter delas med antalet personer som officiellt är med i träningsgruppen vid årets slut. 

 

Lägsta antal personer som det sammanlagda resultatet får fördelas på är åtta. 

 

Endast resultat som uppnåtts av tävlande för SBK:s Malmöavdelning får medräknas. 

 

Endast en uppflyttning ur appellklass per gruppdeltagare och hund får medräknas. 

 

Endast en uppflyttning per gren och gruppdeltagare får medräknas. 

 



Endast tre certifikat per bruksgren och ekipage får medräknas.  

 

Träningsgruppen måste senast den 31 december året före årsmötet hos TK ansöka om inteckning 

i Molle min pålles Vandringspris och ange vilka resultat som ska medräknas.  På ansökan ska 

förarnas för- och efternamn, hundarnas fullständiga namn samt datum och plats för aktuella 

tävlingar anges. 

 

POÄNG: 

Uppflyttning ur appellklass   4 poäng  

Uppflyttning ur lägre klass  6 poäng 

Uppflyttning ur högre klass  9 poäng 

Certifikatpoäng elitklass  9 poäng* 

Certifikat elitklass  12 poäng 

 

BERÄKNING: 

Gruppens sammanlagda poäng under året ska delas med antalet officiella gruppmedlemmar vid 

årets slut. 

 

Den grupp som får högst poäng per gruppmedlem erhåller Molle min pålles Vandringspris. 

 

Malmö den 26 november 2012 

 

 

Eva Engeln Persson 

 

*Reviderad 2013-11-07: Även meriter från bruksprov patrull ska medräknas. 

*Reviderad 2014-01-13: Certifikatpoäng i elitklass ger poäng. 


