Uppdaterat: 2019-11-28

Statuter för:
Gotlands Vackraste Hund, Gotlands Vackraste Valp,
Gotlands Vackraste Arbetande Hund, Gotlands Vackraste Veteran
Gotlands Vackraste Valp
• Tävla får följande göra: Hund som deltagit i lägst babyklass 4-6 månader eller
valpklass 6-9 månader och erövrat BIR eller BIM Valp eller HP under året, på
länsklubbarnas utställningar och även de speciella valputställningar som några
länsklubbar arrangerar eller på en specialklubbs utställning samt de som vunnit BISbaby eller BIS-valp på Gotlands Kennelklubbs inofficiella utställningar.
•

Meriterna kan även erövras i de nordiska kennelklubbarna, Danmark, Finland eller
Norge.

•

Ägaren ska vara medlem i Gotlands Kennelklubb

Gotlands Vackraste Veteran
• Tävla får följande göra: Hund som är 8 år eller äldre och har erövrat BIR eller BIM
dock lägst excellent i veteranklass under året, på officiell utställning. Samt de som
vunnit BIS-veteran på Gotlands Kennelklubbs inofficiella utställningar.
•

Meriterna kan även erövras i de nordiska kennelklubbarna, Danmark, Finland eller
Norge.

•

Ägaren ska vara medlem i Gotlands Kennelklubb

Gotlands Vackraste Arbetande Hund
• Tävla får följande göra: hunden ha uppnått blivit uppflyttad en klass eller erövrat cert eller
championat i någon av följande grenar på officiell tävling.
Bruksprov/IGP/Mondioring: uppflyttad en klass certpoäng eller championat, (oavsett
tävlingsgren).
Lydnadsklass: uppflyttad en klass eller championat.
Rallylydnad: uppflyttad en klass eller erövrat cert eller championat i mästarklass.
Agilityklass alt hoppklass: uppflyttad en klass eller cert eller championat. Vallhundsprov: på
får eller nöt, godkänt vallhundsprov.
Jaktprov: uppflyttad en klass eller cert i högsta klassen eller championat.
Viltspår: uppflyttad till öppenklass, blivit champion eller erövrat lägst ett 1:a pris om hunden
redan är champion.

•

Meriterna kan även erövras i de nordiska kennelklubbarna, Danmark, Finland eller
Norge.

•

Ägaren ska vara medlem i Gotlands Kennelklubb

•

Hunden ska vara renrasig och registrerad i SKK
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Gotlands Vackraste Hund
• Tävla får följande göra: Hund som har deltagit i lägst juniorklass och erövrat BIR, BIM, Cacib,
R-Cacib, Cert, R-cert, Nordic Cert, R-Nordic Cert eller tagit championattitel under året på
officiell utställning. Samt de som vunnit BIS på Gotlands Kennelklubbs inofficiella

utställningar.
•

Meriterna kan även erövras i de nordiska kennelklubbarna. Danmark, Finland eller
Norge.

•

Ägaren ska vara medlem i Gotlands Kennelklubb

•

•

Tävlingens utformande
Hundarna lottas att tävla mot varandra parvis. Den som vinner i paret går vidare och
tävlar mot andra vinnare tills det endast återstår två hundar varav en utses till
vinnare.
Hund kan endast anmälas i (1) en klass. Meriterna ska vara tagna året innan
arrangemanget äger rum.

