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Propositioner
Psst! Tänk på miljön
– läs gärna
på skärmen!

Proposition 1
Ett tillägg i statuterna för SKBV för hundar som blivit champion efter
anmälningstidens slut
SKK ändrade utställningsreglerna 2017-01-01 vilket innebär att hundar som blivit svenska
champions efter anmälningstidens utgång inte längre får byta från öppen klass till
championklass (Punkt 24 Utställnings- och championatregler som gäller för SKK och
specialklubbar). I gamla systemet fick hunden inte längre tävla i öppenklass utan var tvungen att
byta till championklass.
SKKs ändrade utställningsregler ställer till det för hundar som blivit champion efter
anmälningstiden gått ut så som SKBVs statuter är utformade. Hunden är hindrad att byta till
championklass enligt SKKs regelverk och kan då inte heller tävla om SKBV-inteckning som
tilldelas vinnaren i championklass som tilldelats CK. Det blir alltså ett moment 22 för hundar
som blivit svenska champions efter anmälningstidens utgång. Det här vill vi lösa genom ett
tillägg i kriterierna att en hund också ska kunna erhålla ett SKBV-inteckning om den vinner över
championklasshunden i bästa hane/bästa tikklass.
Exempel: Pluto är anmäld i öppen klass på en SSPK-utställning. Efter att anmälningstiden gått ut
blir Pluto svensk utställningschampion på en annan utställning. Pluto kan inte enligt SKKs regler
meddela utställningsarrangören att han blivit svensk champion och få byta klass, det tillåter
reglerna endast innan anmälningstiden gått ut. Pluto åker till SSPK-utställningen och tävlar i
öppen klass, vinner klassen med CK och får därmed tävla i bästa hane. Pluto blir även bästa
hane. Bakom honom står vinnaren i championklass, Ludde. Ludde som vann championklassen
har vunnit en SKBV-inteckning i championklassen. Men Pluto står utan SKBV-inteckning.
Vårt förslag innebär att även Pluto ska tilldelas en SKBV-inteckning då han av tekniska skäl inte
får tävla i championklassen men har vunnit över championklasshunden i bästa hane. Någon
kanske tycker att det är certhunden som Pluto ska vinna över. Men certhunden är ointressant
då en svensk champion aldrig har fått tävlat om svenskt cert. Enligt gamla systemet hade Pluto
varit tvungen att byta från öppen klass till championklass och då vunnit över
championklasshunden Ludde och därmed fått sin SKBV-inteckning i championklass. SSPKs
förslag innebär ingen förändring mer än att det någon delas ut ett SKBV-kort till den hund som
tekniskt är hindrad att delta i championklass och i bästa hane/bästa tik vinner över vinnaren i
championklassen. Hundar som blivit champions före anmälningstiden är ointressanta då de kan
göra aktivt val tävla i öppen klass eller tävla i championklass.
Nuvarande statuter för SKBV bifogas som en bilaga på nästföljande sida där förslaget är
gulmarkerat.

SSPK yrkar på
att fullmäktige bifaller ett tillägg i statuterna för SKBV: ”Hund som blivit SE UCH efter
anmälningstidens utgång och som vinner över championhunden i bästa hanhunds-/tikklass”

BILAGA TILL PROPOSITON 1
(gulmarkerad text är förslag på tillägg)

KRITERIER FÖR SVENSK KLUBBVINNARE - SKBV
För att erhålla titeln SVENSK KLUBB VINNARE (SKBV) ska hunden på SSPK:s utställningar
erhållit tre (3) SKBV-inteckningar för minst tre (3) olika domare.
Hunden ska ha fyllt 15 månader för att erhålla SKBV-inteckning.
Ägare av hunden ska vara medlem i SSPK.
SKBV-inteckning tilldelas:
CERT-vinnaren
Champion-vinnaren om den får CK
Hund som blivit SE UCH efter anmälningstidens utgång och som vinner över
championhunden i bästa hanhunds-/tikklass
Veteran-vinnaren om den får CK
Om vinnarna i dessa klasser redan är SKBV, eller inte fyllt 15 månader tilldelas inteckningen den
hund som står som nummer två (2). Skulle även nummer 2 inte uppfylla kraven för inteckning
eller redan vara SKBV så går man vidare ner i placeringarna. Hunden som ska tilldelas
inteckningen måste dock ha erhållit CK på ifrågavarande utställning.
När hunden erhållit tre (3) SKBV-inteckningar så tilldelas en rosett i ringen och vill man ha
diplom så skriver man ett mail till SSPK:s SKBV-ansvarige, det finns uppgifter på hemsidan om
vem det är.
Hunden får den inofficiella titeln SKBV

Proposition 2
Proposition 2
Årets hund – Nya statuter för juniorhandling
De senaste åren har det varit många som deltagit i tävlingen juniorhandling på SSPKs
utställningar. När 2019 års resultat sammanställdes så blev det återigen flera som delar på
förstaplatsen. Det är roligt att tävlingen uppskattas och vi började fundera på hur vi kan
uppmärksamma de som tävlar och samtidigt differentiera poängen.
Vi skulle vilja införa en finaltävling för de juniorhandlers som har högst poäng efter årets sista
SSPK-utställning. Den finalen äger rum kommande år på SSPKs första utställning för året och där
utses årets juniorhandlers. Resultaten kommer att publiceras på SSPKs hemsida efter varje
tävling. Ambitionen är att domare ska publiceras i samband med att pm och ringfördelning till
utställningen är klart.

Yrkande
SSPKs styrelse föreslår nya statuter för juniorhandling i Årets Hund enligt nedan;
▪
▪
▪
▪

Endast SSPKs utställningar räknas. Klubben räknar poängen automatiskt.
Tävlande som deltar ska visa en hund som tillhör någon av SSPKs raser (hunden behöver
inte vara anmäld till utställningen).
De tre bästa placeringarna under året räknas och bjuds in till finalen.
Poäng till placeringarna på finaltävlingen: 1:a 25p, 2:a 20p, 3:a 15p och 4:a 10p.

Proposition 3
SSPK Juniorchampion och SSPK Veteranchampion
Det vi vill med de här två titlarna är av kynologiskt intresse, att fler hundar ska ställas på våra
utställningar och att det här skulle inspirera och fungera som en ”morot”.
Hundarna kommer fortfarande att prövas mot rasstandard oavsett ålder och championat som
de har med sig den dagen de uppfyller kraven för officiellt championat. Kommer hundar gå
tidigare i avel för att de hinner få ett juniorchampionat? Nej, vi har tilltro till att våra uppfödare
följer de avelsrekommendationer som rasklubbarna arbetat fram i RAS (rasspecifika
strategier).
Vi är nog många som tycker det är extra roligt att vi har så många veteraner som håller hög
klass även när de kommit upp i åren. Det är mycket värt för andra uppfödare att få möjlighet
att se fler veteraner på våra utställningar.
SSPK hoppas att få se många juniorer och veteraner på våra utställningar!

Yrkande
SSPKs styrelse föreslår att införa Två nya titlar, SSPK Juniorchampion (SSPK JUCH) och SSPK
Veteranchampion (SSPK VECH) på Svenska Schnauzer Pinscherklubbens officiella utställningar
från och med maj 2020 (SPKs första utställning arrangeras då) enligt nedanstående kriterier:
Junior- och veterancert kommer att delas ut i juniorklass respektive veteranklass på alla SSPKs
officiella utställningar.
Kriteriet för att uppnå junior- eller veterancertifikat är prisbelöningen excellent med CK. De
hundar som på utställning erhållit junior- respektive veterancertifikat äger rätt att tävla om
officiellt cert som delas ut i bästa hanhunds-/tikklass.
Kravet for att uppnå titlarna är 3 x junior- eller veterancertifikat under 3 olika domare. SSPKs
utställningsadministration ansvarar för att följa upp vilka hundar som är aktuella för nya titlar.
Junior- och veteranchampionatet ger ingen rätt att tävla i championklass. 1-certsregeln gäller
inte, dvs hund som är junior- eller veteranchampion i ett annat land behöver fortfarande 3 x
juniorcert/veterancert på Svenska Schnauzer Pinscherklubbens officiella utställningar.

