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Tävlingen är avsedd för svenskägda beaglar som startar på drevprov, meriter från drevprov i 

Norge och Finland får också räknas in. 

 

Statuter för Otto Bengtsson- Hedströms vandringspris 

 

1. Priset utgörs av en silverpokal. 

 

2. Priset utdelas första gången under jaktåret 1981/82 (jaktår 1 juli-30 juni) 

       

3. Under jaktår som börjar med udda årtal (81/82, 83/84 osv.) tävlar Svenska 

Beagleklubben om priset. 

Under jaktår som börjar med jämna årtal (82/83, 84/85 osv.) tävlar hamiltonstövarna 

inom Svenska Stövarklubben om priset. 

 

4.  Den hanhund vars avkommor under jaktåret, vid jaktprov i Sverige, Norge eller 

Finland erhållit den högsta poängsumman erhåller en inteckning i priset.            

  

5. Hanhund får deltaga med högst 15 avkommor. Endast ett pris per avkomna får räknas. 

 

6. Därest två eller fler hanhundar får lika poäng erhåller den yngsta inteckningen. 

 

7. Poäng räknas enligt nedan: 

 

    Beagle   Hamiltonstövare 

 1.  Pris öppen klass*  3 P   3 P 

 2.  Pris öppen klass*  2 P   2 P 

 3.  Pris öppen klass*  1 P   1 P 

 1.  Pris särskilt rävprov     3 P 

 1.  Pris Elitklass     5 P 

 2.  Pris Elitklass     4 P 

 3.  Pris Elitklass     3 P 

 Rådjursrenhetsprov  2P   2 P 

*: För Beagle räknas prov i Unghundsklass, Öppen klass och vid Internationellt prov lika. 

 

8. Den hanhundsägare som erhållit fem inteckningar i priset erövrar det för alltid. 

 

9. Vandringspriset utdelas under högtidliga former vid fullmäktigesammanträde, årsmöte 

eller liknande 

 

10. Vandringspriset förvaras av den som har inteckning i densamma. 

 

11. Vandringspriset försäkras. Premien betalas av den klubb där priset utdelas. 

 

12. Den som med sin hanhund önskar tävla om priset skall efter provsäsongens slut 

anmäla sin hund till sin klubbs sekreterare med angivande av avkommans namn och 

registreringsnummer, tid och plats för proven, samt de prisvalörer som erövrats. 


