
SVENSKA BEAGLEKLUBBENS BRUKSAVELSPRIS 

Priset instiftat 1973. Reviderat 1994, och 2006, 2013 och 2014 av BCS. 

Svenska Beagleklubben vill med sitt Bruksavelspris främja aveln av jaktligt goda beaglar med 

god exteriör och mentalitet. Priset finns i tre valörer: Brons, Silver och Guld. Beagle som 

tilldelats pris i lägre valör kan senare tilldelas pris av högre valör. Pris av en valör kan utdelas 

flera gånger, dock ej för samma avkommor. Svenskägda avelshundar kan även tillgodoräkna 

sig poäng som avkomlingar erövrat i Finland och Norge. Utlandsägda avelshundar kan endast 

tillgodoräkna sig poäng uppnådda i Sverige. Ägaren ska vara medlem i SBlK. Priset utdelas av 

Svenska Beagleklubbens centralstyrelse (BCS). 

Bruksavelspriset utdelas årligen i samband med Beaglefullmäktige (BF). De år då BF inte äger 

rum utdelas priset under maj eller juni månad. Poäng räknas för samtliga av respektive 

hanhund/tik poänggivande avkommor, under förutsättning att minst en av dessa under 

något av de två senaste kalenderåren tilldelats pris vid drevprov.  

För avkommor i första led tillgodoräknas poäng enligt följande: 

Jaktchampionat                                     15p                                                                                                         

Utställningschampionat                        5p                                                                                           

Viltspårprovschampionat                      5p 

Drevprov Ökl         Drevprov Ukl    Viltspårprov Ökl   Utställning                           

1:a pris                  4p                          3p                           1p                         -                                          

2:a pris                  3p                          2p                           -                            -                                       

3:e pris                  2p                          1p                           -                            -                                   

Certifikat                -                            -                              -                            1p 

För Elitklassmeriter (uppnådda före 2007-07-01) tillgodoräknas för 1:a pris 6p, för 2:a pris 4p 

och för 3:e pris 3p. 

Maximalt 25 poäng får tillgodoräknas per avkomma. Poäng för olika championat får 

sammanräknas. För avkomma som inte uppnått respektive championat får tillgodoräknas 

högst ett vardera av drevprovs-, viltspårprovs- och utställningsresultaten. För avkomma som 

uppnått UCh får tillgodoräknas poäng från ett drevprovspris samt från ett viltspårprovspris. 

Ingen hanhund får tillgodoräkna sig poäng för fler avkomlingar än som utgör maximalt 5% av 

valparna i sin generation. 

Bruksavelspriset i GULD tilldelas hanhund som för högst 30 avkommor undan minst 2 tikar 

har uppnått 100 poäng, och tik som med högst 16 avkommor efter minst 2 hanhundar har 

uppnått 40 poäng. 

Bruksavelspriset i SILVER tilldelas hanhund som för högst 20 avkommor undan minst 2 tikar  

har uppnått 75 poäng och tik som med högst 8 avkommor efter minst 2 hanhundar har 

uppnått 30 poäng. 

Bruksavelspriset i BRONS tilldelas hanhund som för högst 10 avkommor undan minst 2 tikar  

har uppnått 50 poäng och tik som med högst 4 avkommor har uppnått 20 poäng. 



Priset utgörs av ett diplom med texten ”Bruksavelspris i Guld/Silver/Brons 20XX” och 

Svenska Beagleklubbens plakett i respektive valör.  

Hundägaren för själv tabell över uppnådda poäng. Ansökan om pris av någon valör skall 

innehålla uppgift om avkommornas namn (enligt registreringsbeviset), registreringsnummer, 

tävlingsplats och –datum, slag av merit, samt uppnådda poäng. Den skall vara Svenska 

Beagleklubbens sekreterare till handa senast den 31 mars.   

 

  

 


