
Statuter för Zelmaas kennels VP  

Priset tilldelas årligen den uppfödare som är medlem i 

Upplands Taxklubb och som med en grupp om högst tio 

hundar kan tillgodoräkna sig högsta poäng enligt 

nedanstående tabell. Minst en av i gruppen ingående 

hundar skall ha erövrat poäng på såväl jaktprov som 

utställning. Endast meriter under kvalifikationsåret 

erövrade i Sverige får medräknas. Varje hund får 

tillgodoräkna sig en merit från vardera gruppen 

utställning, drev-, gryt- och spårprov enligt nedanstående 

poängtabell. 

Poängtabell 

Utställning     Drevprov 

Cert/ck  10 p  D-certifikat  12 p 

Exc kvalitetsklass   8 p  1:a pris    9 p 

Very good    6 p  2:a pris    7 p 

Good    4 p  3:e pris    5 p 

Sufficient    2 p 

 

Grytprov     Viltspår 

Godkänt grytjaktprov 10 p  1:a pris ökl hp 10 p 

Grytanlagsprov kval 1   8 p  1:a pris    8 p 

Grytanlagsprov kval 2   6 p  2:a pris    6 p 

Godk grytapporteringsprov  5 p  3:e pris    4 p 

    Godk anlagsklass   4 p 

 

Dessutom erhåller hund som under kvalifikationsåret erövrat svenska utställnings-, drev-, 
gryt- eller viltspårchampionat 2 extra poäng för varje championat, och hund som blivit 
godkänd apportör gryt erhåller 1 extra poäng. 
Vid lika poäng får respektive uppfödare varsin inteckning. Priset tillfaller för alltid den 
uppfödare som erövrat detsamma fem gånger. 
Klubbens medlemmar skall, i samband med att årsmöteshandlingarna sänds ut, erinras om 
statuterna och uppmanas att anmäla kandidater till priset, vilket utdelas vid årsmötet.  
Priset är skänkt av Kerstin Norberg, Zelmaas kennel, Lidingö, och uppsatt till tävlan med år 
2015 som första kvalifikationsår. Donator har rätt att tävla om priset, men ej erövra det för 
alltid. 
Priset utdelas vid årsmötet. 
Anmälan till: Maria Johansson, Golvsta 138, 747 91 Alunda 
tfn 0174-10793, 070-6352105, gm.johansson1958@gmail.com 
 
INTECKNINGAR 

2015  Zelmaas kennel,  Äg, Kerstin Norberg, Stockholm 
2016 Belomis kennel Äg. Susanne Segersten, Fjärdhundra 
2017 Bellomis kennel  Äg. Susanne Segersten, Fjärdhundra 
2018  Trollkraft’s kennel,  Äg Maria Johansson, Golvsta 
2019  Trollkraft’s kennel,  Äg Maria Johansson, Golvsta 
2021 Gemlinge mossens Kennel Äg Ing-Marie Jonsson 
2022 Gemlinge mossens Kennel Äg Ing-Marie Jonsson 
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