Fullmäktige 2000 gav CS i uppdrag att inom SBaK instifta JakthundAvelsPris (JAP) och JakthundUppfödarPris (JUP).
Fullmäktige 2018 gav SBaK CS i uppdrag att revidera JAP och JUP.

Statuter för JAP / JUP
för provåret 2018-2019
Priserna instiftas för att främja intresset för uppfödning av jaktmässigt bra hundar av Bassetras med god exteriör.
- Priserna kan erhållas efter ansökan hos CS av avelshundägare respektive uppfödare som är medlem i SBaK.
- Priserna administreras av SBaK centralt och delas ut på lokalavdelnings årsmöte, i den mån ansökningarna
inkommit i tid för behandling. I annat fall sänds diplom via post.
- Priserna kan erhållas i Brons, Silver och Guld.
För att komma ifråga för utdelande av pris skall minst en av vederbörande uppfödd basset ha tilldelats pris under det
sist förflutna jaktåret.
- Endast resultat som är registrerade hos SKK alt. som styrks med protokoll eller prislista efter kollegiebeslut, kan
räknas.
- Meriter erhållna i övriga nordiska länder får tillgodoräknas. En kopia på drevprovsprotokoll samt ev. kritiklapp ska
då bifogas till ansökan.
Merit – Poängsättning för JAP och JUP:
1:a pris på Drevprov ger 8 poäng. 2:a pris på Drevprov ger 5 poäng.
3:e pris på Drevprov ger 3 poäng.
För Exc i kvalitetsklass på utställning erhålls 1 poäng och för ck/cert 1 poäng.
För Jaktchampionat tillkommer 2 poäng.
(Varje avkomma kan erhålla maximalt 12 poäng.)
En förutsättning för att utställningsresultat ska få inräknas är att den först erhållit poäng för drevprov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JakthundsAvelspris (JAP)
Brons – tilldelas hanhund som med högst 10 avkommor undan minst två tikar kan tillgodoräkna sig minst 50 poäng.
– tilldelas tik som med högst fyra avkommor kan tillgodoräkna sig minst 20 poäng.
Brons tilldelas bara en gång per hane/tik.
Silver – tilldelas hanhund som med högst 20 avkommor undan minst tre tikar kan tillgodoräkna sig minst 100 poäng.
– tilldelas den tik som med högst 8 avkommor kan tillgodoräknas minst 40 poäng.
Silver tilldelas bara en gång per hane/tik.
Guld – tilldelas hanhund som med högst 30 avkommor undan minst 5 tikar kan tillgodoräkna sig minst 150 poäng.
– tilldelas tik som med högst 12 avkommor kan tillgodoräknas minst 60 poäng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JakthundUppfödarPris (JUP)
Brons – tilldelas uppfödare som med högst 10 bassets av egen uppfödning uppnår en summa av minst 50 poäng.
Brons tilldelas bara en gång per uppfödare.
Silver – tilldelas uppfödare som med högst 25 bassets av egen uppfödning uppnår en summa av minst 125 poäng.
Silver tilldelas bara en gång per uppfödare.
Guld – tilldelas uppfödare som med högst 40 bassets av// egen uppfödning uppnår en summa av minst 200 poäng.

