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STATUTER FÖR VANDRINGSPRISET STEN PERSSON´S MINNE 
 
1. Priset, en tavla föreställande ett Beaglehuvud, utdelas av Svenska 
Beagleklubben till bästa ”allroundhund” vid drevprov inom SBlK´s 
verksamhetsområde. Start skall ske under oktober och november månad. Om en 
hund har flera starter räknas det bästa resultatet. Alla svenskägda beaglar äger 
rätt att tävla om priset. Priset skall när så är möjligt utdelas i samband med BF. 

 
2A. För hundar som startat i Öppen klass eller vid Int. Prov beräknas Poäng enligt: 

 

PRISPOÄNG: 
1:a pris 30 prispoäng 

2:a pris 15 prispoäng 

3:a pris 9 prispoäng 

 

Drevtid på mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 prispoäng /minut under 

följande förutsättningar: 

Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat 

20 min ges poäng på total drevtid mellan 1 och 44 

minuter. 

Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 44 

minuter ger poäng. 

Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 

prispoäng/minut. 

Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 

prispoäng/minut 

Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng. 

 

SLUTPOÄNG 
Prispoängen och Egenskapspoängen läggs ihop. 

 

 

2B. För hundar som startat i Unghundsklass beräknas Poäng enligt: 
 

PRISPOÄNG: 
1:a pris 30 prispoäng 

2:a pris 15 prispoäng 

3:a pris 9 prispoäng 

 

Drevtid på mellan 1 och 29 minuter, ger 0,3 prispoäng /minut under 

följande förutsättningar: 
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Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat 

20 min ges poäng på total drevtid mellan 1 och 29 

minuter. 

Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 29 

minuter ger poäng. 

Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 31-44 minuter ger 0,4 

prispoäng/minut. 

Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 44-59 minuter ger 1 

prispoäng/minut 

Drevtid över 60 minuter ger inga extrapoäng. 

 

SLUTPOÄNG 
Prispoängen och Egenskapspoängen läggs ihop. 

 

3. Om drev efter flera godkända viltslag sker under provets gång skall detta 
premieras enligt följande: 
Det första godkända viltslagets drevpoäng (= prispoäng + poäng för extra minuter) 
multipliceras med 1,0 det andra med 1,2 och det tredje med 1,3. 

 
4. Om två eller fler hundar uppnår lika poängsumma skall priset tillfalla den yngsta 

hunden. 

5. Priset är ständigt vandrande. 
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