
 

Här kommer förslagen från arbetsgruppen för utställningslistorna i 

Cocker Klubben. 

 

Vi anser att tävlan om årets junior bör tas bort helt. Våra argument är: 

1. Alla tävlar inte under lika tidsperspektiv, en del kan vara med under alla 9 månader man är 

junior andra kanske bara under halva tiden. 

2. Tikar kan inte tävla på samma villkor som hanar. De flesta tikar tappar pälsen efter sitt första 

löp som oftast sker under junior tiden. Om vi tittar på de 5 sista åren har alla junior vinnare 
varit hanar. 

3. Sist men inte minst bör vi tänka ett djurskyddsperspektiv.  

 

Veteran listan: 

1. Veteran listan kan vara kvar som idag men ta bort extra poängen för CK, detta gör ingen 

skillnad för listan men gör det lättare för den som räknar på listorna. 

2. Vi tycker att veteranerna kan få följande poängtillägg: 

Placering Klubb Poäng 

BIS veteran SKK 20 

BIS-2 & BIS-3 SKK 15 

BIS-4 SKK 10 

BIS veteran SSRK 20 

BIS-2 & BIS-3 SSRK 15 

BIS-4 SSRK 10 

 

 

Årets Utställnings Cocker 

1. Poängberäkningen ska vara oförändrad men med följande tillägg: 

Placering Klubb Poäng 

BIS  SKK 20 

BIS-2 & BIS-3 SKK 15 

BIS-4 SKK 10 

BIS  SSRK 20 

BIS-2 & BIS-3 SSRK 15 

BIS-4 SSRK 10 

 

2. Vi tycker dock att det ska vara 7 utställningar + 1 cockerklubbs utställning (inte Club Show). 

Så länge Club Show inte ambulerar runt i landet ska alla ha möjlighet att räkna 8 
utställningar. Vi diskuterade också att bara ha officiella utställningar men det hade gjort lokal 

områdens utställningar oattraktiva. 



3. Vi föreslår däremot att bästa tik bästa hane på Club Show får extra poäng som idag i de 

klasserna men då inget procenttillägg. 

 

På de 2 listorna ska bara de bästa 10 finnas med. 

Vi diskuterade ett ämne som inte ingår i vårt uppdrag men som vi ändå vil nämna. 

Ett bra sätt att få Cockerklubbens Årsmöte och Club Show ännu mer attraktivt är att lägga det samma 
dag. 

T.ex. Incheckning (vaccinationskontroll) på morgonen, därefter årsmöte och efter det startar Club 
Show. För att lösa det tidspraktiskt kan ytterligare 1 domare bjudas in till att döma. 

 

Arbetsgruppen har bestått av Katarina Troedsson, Lars-Erik Ejdebäck samt Britta Dafgård som också 
skött protokollet 
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