Årets utställningscocker, Årets Veteran och Årets Junior
Ändrade regler för beräkning av poäng till Årets utställningscocker, Årets juniorcocker och Årets
veterancocker gäller för 2020. Beslut om ändrade regler har tagits i styrelsen efter att förslaget har
varit offentligt på klubbens hemsida. Det kom inte in några synpunkter mot förslaget.
Som tidigare gäller att endast svenskägda hundar får delta och endast resultat på utställningar i
Sverige får räknas. Hundar med utländsk ägare kan inte få några poäng. Medlemskap i Cocker
Spanielklubben är obligatoriskt. Det innebär att enbart resultat som uppnåtts under den tid man är
medlem kan räknas.
Vi bor i ett avlångt land. Cockerklubben har inte avdelningar som arrangerar inofficiella utställningar
inom rimligt avstånd för alla utställare. För att öka möjligheterna att alla ska kunna räkna åtta
resultat kan en inofficiell utställning medräknas men det inte längre är ett krav. Om resultatet från en
inofficiell utställning ger högre poäng räknas den. De inofficiella cockerutställningarna bör
fortfarande vara attraktiva för utställarna genom att de placerade får en extra bonuspoäng.
Observera att veteraner och juniorer måste få HP på Cockerklubbens lokalavdelningars inofficiella
utställningar för att placeringen ska ge poäng. HP på inofficiell utställning motsvarar Excellent på
officiella utställningar. Det är inte någon ändring från gällande bestämmelser men skrivningen är
tydligare.
Cockerklubbens utställningskommitté samordnar avdelningarnas datum för utställning och val av
domare. De inofficiella utställningarna ska annonseras i Cockertidningen. Av annonsen ska framgå
om utställningen medräknas för Årets utställningscocker, veteran och junior. Klubbmästerskap ingår
inte.

Poängberäkning för Årets Utställningscocker
Poängskala
BIR

= 7 poäng

BIM

= 5 poäng

2:a BH/BT

= 4 poäng

3:a BH/BT

= 3 poäng

4:a BH/BT

= 2 poäng

Bonuspoäng
10 % av antal deltagande vuxna hundar (ex. 36 hundar = 3,6 poäng). Hundar som bara tävlar i
avelsklass ger inte något bonuspoäng. På cockerklubbens inofficiella utställningar räknas en (1) extra
bonuspoäng till de placerade, dvs BIS ger 8 poäng etc.
Åtta (8) utställningar räknas. Om resultatet från en inofficiell utställning som arrangeras av någon
avdelning i Cockerspanielklubben ger högre poäng räknas det resultatet.

Poängberäkning för Årets Veteran

Poängskala
BIR Veteran = 7 poäng
BIM Veteran = 5 poäng
2:a Veteran = 4 poäng
3:a Veteran = 3 poäng
4:a Veteran = 2 poäng
CK = 2 poäng extra
Bonuspoäng
10 % av antal deltagande vuxna hundar (ex. 36 hundar = 3,6 poäng). Hundar som bara tävlar i
avelsklass ger inte något bonuspoäng. På cockerklubbens inofficiella utställningar räknas en (1) extra
bonuspoäng till de placerade, dvs BIS ger 8 poäng etc.
Hundar som är åtta (8) år eller äldre och tävlar i veteranklass på utställning kan tävla om titeln. HP
på lokalavdelningars inofficiella cockerutställningar motsvaras av excellent på officiella utställningar
och är ett krav för att få poäng på utställningen. Minst ett CK under året är förutsättning för att få
poäng.
Åtta (8) utställningar räknas. Om resultatet från en inofficiell utställning som arrangeras av någon
avdelning i Cockerspanielklubben ger högre poäng räknas det resultatet.

Poängberäkning för Årets Juniorcocker
Poängskala
1:a juniorkonkurrens = 5 poäng
2:a juniorkonkurrens = 4 poäng
3:a juniorkonkurrens = 3 poäng
4:a juniorkonkurrens = 2 poäng
Cert ger 3 bonuspoäng, reservcert ger 2 bonuspoäng och bara CK ett bonuspoäng.
Bonuspoäng
10 % av antal deltagande juniorer i resp. han- och tikklass. Även på utställningar som har tävlan om
bästa junior räknas enbart bonuspoäng på antalet deltagare i det egna könet. På cockerklubbens
inofficiella utställningar räknas en (1) extra bonuspoäng till de placerade, dvs 1:a juniorkonkurrens =
6 poäng.
Hundar som är 9-18 månader och som tävlar i juniorklass på utställning kan tävla om titeln. HP på
lokalavdelningars inofficiella cockerutställningar motsvaras av excellent på officiella utställningar och
är ett krav för att få poäng på utställningen. Minst ett CK under året är förutsättning för att få poäng.
Åtta (8) utställningar räknas. Om resultatet från en inofficiell utställning som arrangeras av någon
avdelning i Cockerspanielklubben ger högre poäng räknas det resultatet.
Krav domarens kompetens

Gemensamt för alla är att domaren ska ha någon av följande meriter och godkännas av
Cockerspanielklubbens styrelse senast 6 månader innan utställningsdagen:
* Auktoriserad domare på cockerspaniel
* Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions (alt. fullcertade cockerspaniels), varav
minst en av egen uppfödning.

