Proposition
till
Skottefederationens Årsmötet den 22 februari 2020

Skottefederationen har historiskt haft en klass/bedömningsordning
som följt det engelska systemet. De kan tyckas lite förvirrande och
godtyckligt vilken ordning man ska använda sig av.
Därför önskar styrelsen att vid årsmötet tar upp och beslutar sig för
vilket system/bedömningsordning som skall tillämpas för klubbens
inofficiella utställningar.
Nedan redovisas den tidigare tillämpade klassindelningen att
jämföra med den som tillämpas på officiella utställningar med
tillägg.
Att också styrelsen får i uppdrag att sammanställa ett
dokument/lathund med beslutade klasser/tillägg samt
arbetsordning för utställningsgruppen.

För styrelsen/Eva Joelsson

Den s.k. Engelska modellen

Kom som Du är:

För hundar över 6 mån utan särskilt hänsynstagande till
pälskondition eller trimning.

Valpklass:

4-6 och 6-9 mån

Juniorklass:

9-15 mån

Nybörjarklass:

För hund över 9 mån, där varken hunden eller ägaren tidigare
vunnit CK i rasen. (Hunden visas av ägaren)

Novisklass:

För hund över 9 mån som inte tidigare vunnit cert och heller inte
vunnit novisklass på SF-utställning.

Kvalifikationsklass 1:

För hund över 9 mån som inte är champion samt ej blivit BIR eller
BIM på officiell utställning. (ändring/tillägg tagen vid årsmötet
2007)

Kvalifikationsklass 2:

För hund över 9 mån som inte blivit BIR och BIM 3 gånger på
officiell utställning eller SF-utställning.

Allmän klass:

För hundar över 9 mån.

Veteranklass:

För hundar som fyllt 7 år.

Brace-klass:

För 2 hundar med samma ägare.
(Visas tillsammans av ägaren)

Avelsuppfödargrupp:

4 hundar i grupp enl SKKs regler.

SKKs regler med tillägg
Kom som Du är:

För hundar över 6 mån utan särskilt hänsynstagande till
pälskondition eller trimning. (konkurrerar ej i övriga klasser)

Valpklass:

4-6 och 6-9 mån

Juniorklass:

9-15 mån

Unghundsklass:

15-24 mån

Öppen klass:

från 15 mån

Championklass:

från 15 mån Hund som tilldelats nationell eller internationell
champion titel.

Veteranklass

Hund äldre än 8 år

AvelUppfödarklass

4 hundar i grupp enl SKKs regler.

