Pris till bästa noseworkcollie i Norra LA
Instiftat av Maria Caxne för att uppmuntra Norra LA:s medlemmar att tävla i Nosework.
Priset delas ut första gången vid Norra LA:s årsavslut 2018 och därefter vid ytterligare nio (9)
årsavslut.

Priset kan tilldelas lång- eller korthårig collie registrerad i SKK.
Hundens ägare eller förare måste vara bosatt inom Norra LA:s geografiska område samt vara
medlem i SCK vid tiden för prisets utdelande.
Kvalificeringsåret gäller från 1 november till 31 oktober.
Maximalt fem (5) officiella tävlingar i Sverige får räknas enligt nedanstående poängskala.
Instiftaren förbehåller sig rätten att tävla om priset.
Norra LA meddelar på hemsida, Facebook etc. hur snart efter kvalificeringsårets slut ansökan
ska ha inkommit och vart den ska skickas.
Ekipaget med högsta sammanlagda poäng enligt nedanstående poängskala tilldelas priset.
Vid lika poäng tilldelas priset det ekipage som har lägst antal fel.
Om ekipagen fortfarande inte går att skilja åt vinner ekipaget med högsta enskilda poäng och
lägsta antal fel.
Om poängen fortsatt är lika räknas näst högst enskilda poäng och lägsta antal fel osv tills
ekipagen kan skiljas åt.
Vinnande förare erhåller en plakett.
Instiftaren förbehåller sig rätten att justera statuterna, t ex poängskalan, vid behov. Detta ska
göras innan kvalificeringsårets slut.
Den vinnande hundens ägare alt. förare ska komplettera det fotoalbum som tillhör priset
med bild på hunden, hundens namn (både registrerat namn och smeknamn), ägarens namn
och bostadsort, förarens namn och bostadsort (om det ej är samma som ägaren) samt
erhållen sammanlagd poäng.

Poängskala
Max fem (5) resultat från officiell noseworktävling i Sverige (TEM eller TSM) får räknas.
Koefficient:
NW1

totalpoäng x 1.02

NW2

totalpoäng x 1.05

NW3

totalpoäng x 1.15

Extrapoäng:
Godkänt doftprov

Eukalyptus

2p
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NW1

3p

-’’-

Lagerblad

3p

-’’-
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6p

-’’-

Lavendel

4p

-’’-

NW3

15 p

2p

Uppflytt till

NW2
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NW3

10 p

SSE

