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ANTAGNINGSREGLER TILL SVENSKA TERRIERKLUBBENS (SvTek) VILTSPÅR-SM  
 
Grundregeln från SvTek för deltagande är att hunden uppnått titeln SE VCH – se vidare SvTeks regler. 
Finns det lika många eller färre anmälda hundar som uppfyller grundregeln än antalet erbjudna  
platser i SM:et från SvTek blir samtliga antagna.  
 
Om fler hundar än erbjudna platser är anmälda till SAIGIT avgörs deltagande via provmeriter.  
Föraren mailar en lista till SAIGITs viltspårskommitté över de prov som hunden genomgått –  
officiellt hundnamn, registreringsnummer, datum, klass och pris/resultat anges.  
Åberopade meriter kontrolleras av SAIGITs viltspårskommitté mot SKK:s Hunddata.  
 
Meriter som inte hunnit registreras vid sista anmälningsdatum till SAIGIT styrks genom att föraren 
scannar och mailar in (eller kopierar och sänder in) provprotokoll till SAIGITs viltspårskommitté.  
Provresultatet efterkontrolleras senare när provet hunnit bli registrerat hos SKK. Efter uttagning av 
de hundar som ska representera SAIGIT meddelas förarna att de kommer att bli anmälda till SM.  
Övriga får meddelande om att deras hundar inte kunnat beredas plats. 
 
Vid fler anmälda hundar än platser avgörs vilka hundar som tas ut att representera SAIGIT  
enligt följande: 
 
Meriter räknas och poängsätts, flest poäng totalt rankas högst. 
Provpris i fallande ordning Meritpoäng per pris  
Hp  (bonuspoäng)*  20p / st 
1:a 30p /st 
2:a 20p / st 
3:e  8p / st 
*) Bonuspoäng för Hp läggs till grundpoängen för 1:a pris. 
 

1. Om flera hundar har samma totalpoäng rankas den hund högst som har bästa priset. 
2. Om flera hundar har samma totalpoäng och samma bästa pris rankas den hund högst som  

har högst antal bästa pris.  
3. Om flera hundar har samma totalpoäng och samma antal bästa pris genomförs lottning.  
 

Definitioner av kursiverade begrepp 
Anmälningsdatum Avser datum för sista ansökan till SAIGIT om deltagande,  

oavsett sista anmälningsdatum till SvTek  
Bästa pris, fallande ordning Hp - 1:a pris - 2:a pris - 3:e pris 
Lottning Genomförs inom SAIGITs styrelse av minst 2 personer utan egen eller nära 

anhörigs ansökan till tävlingen 
 
 
Vid frågor kontakta SAIGIT:s viltspårkommitté: 
viltspar@saigit.se 
Ing-Marie Alfredsson   0706-61 44 47  
Ingrid Wennerhag        0707-12 73 07 


