
Statuter för ÖNTK’s Allroundpris Norrtaxen 
Berättigad att tävla om priset är tax som uppnått följande resultat på minst två av nedanstående 

aktiviteter under året: 

Utställning: Lägst Good, oberoende av klass 

Viltspårprov: Lägst Godkänd i Anlagsklass 

Drevprov: Lägst 3:e pris 

Grytprov: Lägst Godkänt karaktärsprov eller kvalitet 2 (efter 2012-04-01). På grytprov får även 

meriter (lägst godkänt karaktärsprov/kvalitet 2) året innan anspråksåret medräknas. 

Alla aktiviteter räknas med den högsta poängen på respektive aktivitet.  

Priset tillfaller tax som erhållit högsta sammanräknade poängsumma enligt poängsättningen nedan. 

Endast högsta poäng inom varje aktivitetsgren (utställning, viltspårprov, grytprov och drevprov) får 

medräknas, dvs en poängsumma per gren.  

Tax som tagit pris i samtliga aktiviteter erhåller en bonuspoäng om 10 poäng. 

Vid lika poäng prioriteras tävlingsgrenarna i ordningsföljden: gryt, drev, utställning, viltspår. Vid 

ytterligare särskiljning drev- och spårpoäng i den ordningsföljden. 

Poängsummor: 

Utställning: 

Good:   3 poäng 

Very good, Excellent: 5 poäng 

CK, cert:  7 poäng 

BIR/BIM:  10 poäng 

BIS1:  15 poäng  

Grytprov: 

Godkänt Karaktärsprov, Kvalitet 2 7 poäng 

Grytanlagsprov, Kvalitet 1 20 poäng 

Grytjaktprov:  25 poäng 

Drevprov:   

3:a  5 poäng 

2:a  10 poäng 

1:a  15 poäng 

1:a Drevcert  20 poäng 

Viltspårprov:  

Godkänt Anlagsprov:  5 poäng 

3:a:   5 poäng 

2:a:   6 poäng 

1:a:   7 poäng 

1:a HP:   10 poäng 

Hundägaren ska vara medlem i ÖNTK och ska ha genomfört aktiviteterna inom ÖNTK, undantaget 

Grytprov som kan genomföras inom andra klubbar i Sverige 

 

Priset delas ut årligen av ÖNTK. Priset tilldelas den person som den 31 december föregående år var 

ägare till den vinnande taxen. Hundägaren får själv göra anspråk på priset. Detta ska meddelas 

ansvarig för vandringspriserna senast 31 januari året efter det år som anspråket berör. Priset erövras 

för alltid av hundägare som vunnit priset två gånger med olika hundar. 



 

 
Statuter för kennel Bothnias vp MAJAS KARAMELLSKÅP  
SU(V)CH Bothnia’s Oye‐Como‐Va (Maja) VP till bästa kanintax oavsett hårlag.  
Hunden skall erhålla CK på dagens utställning samt ha godkänt anlagsprov på viltspår i ÖNTK’s 
regi.  
Priset skall erövras tre (3) gånger med minst två (2) olika hundar.  
Donator äger rätt att tävla om priset, men ej erhålla det för alltid.  
Hunden måste inte vara BIR/BIM för att erhålla priset, men spårprovet måste ha erövrats i 
ÖNTK.  
Priset är skänkt av Bothnia’s kennel, Eva Mindesparr att tävlas om första gången år 1997.  
Hälsningar  
EVA MINDESPARR  
BOTHNIAS KENNEL  

 
 Statuter för SUvCH Dammlöt Rheas minnespris  
Som jag tidigare muntligt utlovat så kommer jag och Dammlöts kennel att skänka ett 
vandringspris till Övre Norrlands taxklubb att utdelas för första gången vid utställningen i 
Skellefteå Maj 2002.  
Priset skall heta SUvCH Dammlöt Rheas minnespris  
Statuter för priset skall vara:  
”Till BIM långhårig dvärgtax vid pågående utställning. Hunden skall vara svenskfödd och 
jaktprovsmeriterad. Jaktprovsmeriterna skall i första hand bestå av 1:a pris viltspår enligt de 
regler som finns idag. Finns ej viltspårmeriter skall meriter som 2:a pris på drevprov eller 
betyget godkänt på grytanlagsprov vara meriterande för att erhålla priset.  
Priset tillfaller den hundägare som erövrat priset minst tre gånger med tre olika hundar. 
Skänkt av kennel Dammlöts Eva Brenkle Hangren som själv äger rätt att tävla om priset, men 
ej erövra det för alltid.”  
SUvCH Dammlöts Rhea var en hund som jag förlorade 1995 genom en olyckshändelse. Hon var 
en hund som betydde mycket för mig. Hon var kennelns lilla solstråle som alltid hälsade alla 
människor med lika stor glädje. Hon hade stor tillit till oss människor. Hon var även en mycket 
duktig eftersöks hund som användes vid praktiska eftersök.  
Jag vill med detta pris uppmärksamma våra svenska både duktiga och vackra hundar och framför 

allt så vill jag att vi ska komma ihåg tikens stora betydelse och påverkan i vår uppfödning, och är 

det inte ofta så att tiken i konkurrensen om BIR och BIM oftast drar det kortaste strået? 

Tavlefjärdens Kennel vp  

skänkt av Kerstin Falk, Holmsund 

som själv äger rätt att tävla om priset, men kan ej erövra det för alltid.  

Priset skall tilldelas vårprovets bästa tax i öppenklass.  

Priset tillfaller för alltid den hundägare som erhållit tre inteckningar med minst två olika hundar. 

Med priset följer en teckningsbok där alla vinnares namn skall antecknas. 

Instiftat till vårprovet 2012 

 

 



 

SE U(V)CH SEVCH RÄBBÅSENS TORE´s MINNESPRIS, en blå glasskål. 

Tore var en korthårig dvärgtax född 2008 som genom olyckshändelse dog alldeles för tidigt vid 

2,5 års ålder. 

Han älskade att gå viltspår och hann representera ÖNTK vid viltspårs-SM 2010.Priset ska gå till 

bästa korthårstax vid utställning och hunden ska även vara meriterad med ett 1:a pris på 

viltspårsprov. Priset ska erövras av samma ägare 3 gånger med en eller flera hundar. Givarna 

äger rätt att tävla om priset men ej erhålla det för alltid. 

Den hundägare som erövrat priset är skyldig att i god tid före utställningen återlämna priset till 

ÖNTK. 

VP är skänkt av Amanda, Hans och Annika Lindberg till utställning 2012. 

Med priset följer en teckningsbok där hundens namn och registreringsnummer samt namn och 

adress ska antecknas. 

ÖNTK’s Vandringspris till Bästa Debutant på Drevprov 

Priset delas ut årligen till den hund som har fått högst poäng på sitt första genomförda prov. 

Hundägaren ska vara medlem i ÖNTK och provet ska ha varit i ÖNTK's regi, rörligt eller ordinarie. 

Om två hundar har samma poäng avgör ålder, yngsta hunden får priset. Priset erövras för alltid 

av hundägare som vunnit priset två gånger med olika hundar. 

Gryt- och drevprovskommittén ansvarar för att utse vinnande hund enligt kriterierna ovan, och 

meddelar detta till ansvarig för vandringspriserna. Priset delas ut vid årsmötet. 

 

Karin och Torsten J Lunds VP ”Tennskålen”  
Inteckning i vandringspriset tennskålen tilldelas utställningens vackraste strävhårstax, alla 
storleksvarianter vid Övre Norrlands Taxklubbs första utställning för året.  
Priset utdelas på årsmötet och återlämnas till klubbens skattmästare i god tid före nästa 
årsmöte.  
Priset vandrar i minst 10 år. 2001‐2010 och tillfaller tidigast på årsmötet 2011 den hundägare 
som med minst två olika taxar först erövrat tre inteckningar.  
Lundarnas kennel  
Karin och Torsten J Lund  
 
”Strävisarnas” Vandringspris  
Priset är skänkt av Ann‐Christin Sandin och Margitha Åhdin för att delas ut första gången vid 
Övre Norrlands Taxklubbs jubileumsutställning i Umeå 2002‐08‐31.  
Priset skall gå till BIM‐strävhårig normaltax vid pågående utställning.  
Hunden skall vara jaktprovsmeriterad.  
Som jaktprovsmerit ska lägst räknas: Godkänt anlagsprov viltspår  

3:e pris drevprov  
Godkänt grytkaraktärsprov  

Priset tillfaller den hundägare som erövrat priset flest gånger under en tidsperiod om 5 år. Om 
två hundägare skulle ha lika antal inteckningar i vandringspriset så vandrar priset vidare i 
ytterligare ett år.  



Vinnande hundägare ansvarar och ombesörjer för att hundens och ägarens namn samt årtal 
graveras in på tallriken samt skriv in i medföljande bok.  
Statuter till Maljenkos vandringspris  
MALJENKOS VP till strävhårig tax, normalstorlek vid Övre Norrlands Taxklubbs vårutställning.  
Priset delas ut första gången år 2001 till BIR‐hunden utan krav på jaktmerit. Det erövras för alltid 
av den som med en eller flera hundar vunnit tre gånger. Dessa skall dock ha deltagit i 
jakthundsklass.  
Priset är skänkt av MALJENKOS ägare  
TORE ERIKSSON, Vilhelmina  
 
 
 
VP till utställningen vackraste veteran  
Priset går till utställningens vackraste veteran oavsett storleksvariant, hårlag och kön som vid 
ÖNTK:s vår/sommarutställning erhållit minst 1:a pris i veteranklass. Hunden skall vara 
jaktprovsmeriterad med minst 1 ökl viltspår. Priset erövras för alltid av den hundägare som fått 
priset tre gånger med två olika hundar. Priset är uppsatt till tävlan med början vid ÖNTK:s 
utställning i juli månad 2007.  
Priset är skänkt av Doris Lindberg och Agneta Forslund  
Umeå och Malå i juni 2007  
 
Öntk’s VP till Bästa debutant på grytprov 
Priset delas ut årligen till den hund som har fått högst poäng på sitt första genomförda prov. 

Hundägaren ska vara medlem i ÖNTK men provet kan vara hos annan klubb i Sverige. Om två 

hundar har samma poäng avgör ålder, yngsta hunden får priset. Priset erövras för alltid av 

hundägare som vunnit priset två gånger med olika hundar. Hundägaren får själv göra anspråk på 

priset, till Gryt- och drevprovskommittén vilka meddelar detta till ansvarig för vandringspriserna. 

Priset delas ut vid årsmötet. 

 
 
 
 

 

 

 
 


