
REGLER FÖR TÄVLINGEN ÅRETS UPPFÖDARE 

För att vara berättigad att tävla i ”Årets Uppfödare”: 

 

Du som uppfödare måste:  

- ha ett registrerat kennelnamn. 

- ha fött upp minst 3 kullar för att få deltaga i tävlingen. 

- själv anmäla ditt intresse att deltaga i tävlingen. 

- själv räkna ut en stor del av dina poäng själv och skicka in till berörd part i rätt tid. 

- vara medlem i SLBK för att få vara med i tävlingen ”Årets Uppfödare”. 

- vara aktiv i din uppfödning, haft minst en kull de senaste 6 åren from aktuellt tävlingsår. 

 

Denna tävling har varit oerhört svår att räkna ut och få fungerande och för att det ska bli rättvist för 

de uppfödare som hållit på länge/fött upp många avkommor, så kan man vara med och delta i ”Årets 

Uppfödare” när man registrerat sin 3:e kull. Enligt kennelklubbens regler måste man registrera ett 

kennelnamn from att man registrerar sin 3:e kull. Därför har vi valt att sätta gränsen där. 

 

Alla uppfödare som vill vara med i tävlan om ”Årets Uppfödare” bidrar själva med sina poäng. Detta 

för att minska arbetsbelastningen på kommittéer och styrelsen. Uppfödarna ska själva bidra med sitt 

engagemang, vi hoppas även att det ska bli en sporre att få fler avkommor undersökta.  

Fler personer kommer säkert säga att alla som föder upp sin första kull är en uppfödare vilket givetvis 

är helt rätt. Men Årets Uppfödare ska ändå präglas av ett långvarigt engagemang för rasen, vilket 

man inte har förrän man fött upp några kullar. Givetvis kan man vara engagerad på många olika sätt 

för att bidra till rasens fortlevnad, men här fokuserar vi enbart på uppfödarna.  

 

Följande ska vara med i beräkningen av årets uppfödare: 

* HD/ED 

* Ögonlysning 

* MH/BPH (tidigare MUH, BOK-prov och karaktärstest jämställs med MH) 

* Tävlingsresultat i Lydnad, Agility, Rallylydnad, Vatten, Bruks. (det bästa resultatet från en avkomma 

får tas med, en hunds resultat per tävling) 

* Bidragande hundar till cancerforskningen. 

* LPN1 & LPN2 prover. 

* Utställning (det bästa resultatet från en avkomma får tas med från Guldlejonlista hane och tik, samt 

veteranlista hane och tik) 
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Så här kommer tävlingen att gå till 

 

Poängberäkning och vem som sköter vad? 

Kommittéerna sköter redan beräkningen av guldlejonlistorna för utställning och tävling. 

Uppfödrana som vill vara med och delta sköter uträkningen av procent (som sedan omvandlas till 

poäng) samt övriga poäng som beskrivs nedan. 

 

För att denna tävling ska bli så rättvis som möjligt, måste man till en början tävla med sig själv.  

Uträkningen för HD/ED/Ögon/MH/BPH kommer att ske i procent, som sedan omvandlas till poäng. 

Uträkningen för LPN1/LPN2/Bidragande hundar till cancerforskningen sker med direkta poäng. 

 

En enkel förklaring är att du räknar ut hur många HD röntgade hundar du har från din uppfödning 

och delar det med det totala antalet hundar du fött upp. På så sätt får du ut en procent som sedan 

omvandlas till poäng. Likadant sker med ED/Ögon/MH och BPH. 

 

Tyvärr finns det två saker som krånglar till uträkningen: 

1. Som exempel tar vi BPH som inte blev ett alternativ förrän 2012, 

hundar födda from 2007 kan vara med i procent uträkningen. (Den 

äldsta Leonberger som gjort BPH var född 2007). Hundar som är 

födda tidigare än 2007 drar ner resultatet för uppfödare som fött 

upp hundar innan det.  

 

För att försöka förklara detta så enkelt som möjligt, du räknar ut hur 

många BPH testade hundar du har och delar detta antal med antalet 

hundar du fött upp sedan 2007. Den procenten blir mer rättvis än 

om du skulle dela antalet BPH testade hundar med det totala antalet 

uppfödda hundar (om du fött upp hundar innan 2007). Har du 

påbörjat din uppfödning efter 2007, delar du antalet BPH testade 

hundar med antalet uppfödda hundar. 

Exempel:  

Du födde upp din första kull 1982 och fram till 2007 har du fött upp 

15 kullar (150 valpar). From 2007 och fram till 2015 har du också fött upp 15 kullar som resulterat i 

150 valpar. 

Nu vill du räkna ut dina procent när det gäller BPH, för att det ska bli rätt får du dela antalet BPH 

testade avkommor med 150 valpar, de kullar som fötts innan 2007 får du inte ta med. 

Tanken här är också att hundar födda 2007 och framåt har haft möjlighet att utföra BPH. 

2. Detta gäller även hundar som inte uppnått röntgen/undersöknings ålder per den sista dagen på 

året. 

Exempel:  

Du har fött upp fem kullar (30 valpar) totalt och den sista kullen är född 2014-09-06 och innehöll 6 

valpar. 2015-12-31 vill du räkna ut procenten för HD och ED, din sista kull är ju född 2014-09-06.  

Du har 20 ED röntgade hundar som du delar med det totala antalet hundar du fött upp 20/30. Alla 

valpar du fött upp har ju uppnått åldern för ED röntgen på årets sista dag. 

Nu ska du räkna ut samma procent för HD, du har 15 HD röntgade hundar, den sista kullen har ju inte 

ATT TÄNKA PÅ 
Vid årets slut – när beräkningen i 

procent ska göras för HD och ED 

gäller det att komma ihåg att 

röntgen åldern för HD är 18 

månader och 12 månader för ED. 

För ögon, MH och BPH gäller 12 

månader. 

 

Kom ihåg att räkna bort de valpar 

som ej uppnått undersöknings -

ålder vid årets slut från det totala 

antalet uppfödda hundar! 
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uppnått röntgen ålder per 2015-12-31, vilket innebär att du 

får dela 15/24. Du får alltså ta bort de sista 6 valparna i 

denna uträkning. För att få officiell HD status på en 

Leonberger måste den vara 18 månader, men för ED gäller 

12 månader. Det gäller att känna till reglerna när man räknar 

ut detta. Har man en valp som är röntgad i förtid, innan 18 

månaders ålder får den inte räknas med. Den får räknas med 

först året efter. 

 

Mentalbeskrivning - MH 

När det gäller MH, så likställs tidigare MUH, BOK-prov och 

karaktärsprovet med dagens MH. Har man sålt valpar 

utomlands som genomfört officiella 

mentalprov/beskrivningar likställs dessa med MH. Observera 

att det enbart gäller officiella prov/beskrivningar. 

 

Årtal 

För att göra det hela lite enklare så har vi valt att räkna 

följande undersökningar från följande år: 

 

* HD från år 1982 (hundar födda 1982 och framåt)  

* ED från år 1987 (hundar födda 1986 och framåt) 

* Ögon från år 1982 (hundar födda 1982 och framåt) 

* MH från år 1982 (hundar födda 1982 och framåt)  

* BPH från år 2012 (hundar födda 2007 och framåt) 

 

Datumen ovan är valde med omsorg, startdatum för de 

flesta av undersökningarna är 1982, detta årtal är valt för att 

det är det år då den äldsta fortfarande verksamma/aktiva 

uppfödaren hade sin första kull. Det finns ingen anledning att 

gå längre tillbaka i tiden, då man som uppfödare fortfarande 

måste vara aktiv för att kunna delta i tävlingen. 

 

Kravet från SLBK för HD röntgen finns från 1984 i 

avelsrekommendationerna. Många hundar från 1982 är HD 

röntgade, därför sattes år 1982. 

  

Kravet från SLBK vad gäller ED: ED röntgen gäller för hundar 

födda efter 92-04-09. Däremot finns dokumenterat att andra 

kända rubbningar och sjukdomar ej skall avlas på. Hit hör 

givetvis ED. Dessutom har jag funnit flertalet ED röntgade 

hundar innan 1992, den tidigaste ED röntgen jag hittat på 

Leonberger är från 1987. Möjligheten att kontrollera ED har 

däremot funnits sedan 1982, men vi sätter 1987 som gräns 

för ED.  

HISTORIA – Mentaltest/prov: 
L – test (Lämplighetstest) har funnits sedan 

1940 talet, 1947 startade den egentliga 

testverksamheten. Dessa utfördes på 

dåvarande Armens Hundskola. Under 1950-

60 utvecklades testet ytterligare och 1970 

utkom en skriftlig instruktion 

”Lämplighetstest Hundinstruktion”, även 

kallad Hund1. 1966 påbörjades mentaltest 

av schäfer officiellt inom SBK. Fler raser 

anslöts sig de närmaste åren och testet fick 

namnet korning.  

 

1975 påbörjade SBK en översyn av 

korningen då testet var allt för ojämnt i 

landet. 1979 vart korningen ett 

standardiserat mentaltest.  

Statens Hundskolan (tidigare Armens 

Hundskola) startade 1977 ”Projekt bättre 

tjänstehundar”, i syfte att förbättra bland 

annat testmetoder för uttagning av lämpliga 

hundar till skolans olika dressyrgrenar.  

 

Som ett fristående projekt startdes också 

1981 försöksverksamhet med att konstruera 

ett unghundstest, utvecklingen av detta 

unghundstest fortsatte i SBKs regi och 1989 

blev MUH (Mentalbeskrivning Unghund) ett 

officiellt prov inom SBK. Testet omfattade 

då hundar mellan 12-18 månader. Under 

1997 gjordes en större förändring i form av 

att genomförd mentalbeskrivning 

jämställdes med godkänt karaktärsprov. 

Beskrivningen omfattade även hundar över 

18 månader och fick namnet MH. Under en 

period gällde övergångsregler i samband 

med avvecklingen av karaktärsprovet. Det 

tidigare karaktärsprovet kallades BOK prov 

(Bevakning och karaktärsprov), man tog bort 

bevakningsdelen och behöll bara 

karaktärsprovet, som i sin tur avvecklades 

helt när MH kom.  

 

I Leonbergerboken på sidan 195 finns 

klubbens första avelsrekommendationer 

som utkom 1984, där står som punkt nr 2 att 

endast använda hundar med godkänt 

mentalprov. 
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OBS! Detta innebär att du som fött upp hundar innan 1986 måste räkna bort de avkommorna när du 

gör din procentuträkning för ED. 

 

Kravet från SLBK vad gäller ögonspegling gäller from 1984. Flertalet Leonberger är ögonspeglade 

innan 1984, den tidigaste jag hittat ögonspeglades 1980. Därför sätter vi 1982 på ögon också. 

Kravet från SLBK vad gäller mentalprov gäller from 1984. MUH har funnits sedan 1989 och 

karaktärstest innan det, därför sätter vi 1982 för MH också. 

I och med att vi har fasta årtal blir det enklare för alla att räkna. 

 

Hur ska jag räkna? 

Du tar och räknar ut hur många procent av varje undersökning/beskrivning du har: 

 

STEG 1: 

HD:  

Ta antalet HD röntgade hundar från din egen uppfödning delat med antalet uppfödda hundar som 

uppnått röntgen ålder per sista dagen på året = ?%  

Exempel:  

Du har 13 HD röntgade avkommor och delar detta med antalet hundar från din uppfödning som 

uppnått röntgen ålder per 2015-12-31, vilket är 24 st. 13/24 = 0,54 = 54%. 

Du har alltså 54% HD röntgade avkommor från din uppfödning.  

ED:  

Ta antalet ED röntgade hundar från din uppfödning delat med antalet uppfödda hundar som uppnått 

röntgen ålder per sista dagen på året = ?% (Kom också ihåg att räkna bort de hundar som är födda 

innan 1987). 

Exempel:  

Du har 12 ED röntgade avkommor och delar detta med antalet hundar från din uppfödning som 

uppnått röntgen ålder per 2015-12-31, vilket är 24 st. 12/24 = 0,5 = 50%. 

Du har alltså 50% ED röntgade avkommor från din uppfödning.  

 

Ögon:  

Ta antalet ögonlysta hundar från din uppfödning delat med antalet uppfödda hundar som uppnått 

ögonlysningsålder per sista dagen på året = ?%  

Exempel:  

Du har 12 ögonlysta avkommor och delar detta med antalet hundar från din uppfödning som uppnått 

ögonlysningsålder per 2015-12-31, vilket är 30 st. 13/30 = 0,4 = 40%. 

Du har alltså 40% ögonlysta  avkommor från din uppfödning.  

MH:  

Ta antalet mentalbeskrivna hundar från din uppfödning delat med antalet uppfödda hundar som 

uppnått 12 månaders ålder per sista dagen på året = ?% (Kom ihåg att MUH, BOK-prov och 

karaktärsprov, samt utländska officiella mentalprov/beskrivningar likställs med MH). 

Exempel:  

Du har 12 mentalbeskrivna avkommor och delar detta med antalet hundar från din uppfödning som 

uppnått 12 månaders ålder per 2015-12-31, vilket är 30 st. 13/30 = 0,4 = 40%. 

Du har alltså 40% mentalbeskrivna  avkommor från din uppfödning.  
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BPH:  

Ta antalet mentalbeskrivna hundar från din uppfödning delat med antalet uppfödda hundar som 

uppnått 12 månaders ålder per sista dagen på året = ?% (Kom också ihåg att räkna bort de hundar 

som är födda innan 2007). 

Exempel:  

Du har 12 mentalbeskrivna avkommor och delar detta med antalet hundar från din uppfödning som 

uppnått 12 månaders ålder per 2015-12-31, vilket är 30 st. 13/30 = 0,4 = 40%. 

Du har alltså 40% mentalbeskrivna  avkommor från din uppfödning.  

STEG 2: 

Nu är du klar med att räkna ut alla procent, nu lägger du ihop alla procent: 

54+50+40+40+40 = 224% vilket blir 224 poäng. 

STEG 3: 

Har du avkommor från din uppfödning som lämnat blod till cancerforskningen,  

ger detta 1 poäng per hund och prov. 

Exempel:  

Du har 224 poäng. Du har två avkommor som lämnat blod till cancerforskningen,  

224 + 1 + 1 = 226 poäng.  

Har du hundar från din uppfödning som tagit LPN1 och LPN2 prov får du 1 poäng per hund och prov. 

Exempel:  

Du har 226 poäng. Du har två avkommor som tagit LPN1 provet och två avkommor som tagit både 

LPN1 och LPN2 provet, 6 x 1 = 6, vilket blir 6 poäng till. 226 + 6 = 232 poäng. 

STEG 4: 

När du är klar med din uträkning så skickar du in din ansökan till klubben, där kommittéerna lägger 

till dina resultat från årets guldlejonlistor. 

Du får bara ta med en hunds resultat från respektive lista för utställning, det bästa resultatet för 

guldlejonlistan, guldlejoninna, veteranhane och veterantik. 

För tävlingsgrenarna avrundas alltid poängen uppåt till närmaste heltal. Desamma gäller 

procentuträkningen för HD m.fl. Alla poäng avrundas uppåt. 

Exempel: 9,25 poäng blir 10 poäng eller 33,3% blir 34%. 

Exempel: 

Du har 224 poäng från hälsoundersökningar/MH/BPH +  

Du har 2 poäng från cancerforskningen + 

Du har 6 poäng från LPN1 & LPN2 + 

Du har 124 poäng från guldlejonlistan tik + 

Du har 50 poäng från årets guldlejonlista hane + 

Du har 20 poäng från veteran listan tik + 

Du har 10 poäng från vattenlistan 

= 436 slutpoäng 

För att enkelt räkna ut procent finns en hemsida som hjälper dig lätt: 

http://www.raknaut.se/raknaprocent.aspx 

 

http://www.raknaut.se/raknaprocent.aspx

