AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.
CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL

Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare.
För hanhund gäller:
Hanhunden ska vara frisk och sund, utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt
sund.
Hanhunden ska vara utställd på officiell utställning i lägst juniorklass och med minst
ett 1:a pris eller lägst Very Good i kvalitetsbedömning.
Hanhund får ej ha fler än 5 parningar per år. Med parning avses här parning som
resulterat i en eller flera valpar där minst en valp överlevt till minst 8 veckors ålder.
För tik gäller:
Tiken ska vara frisk och sund, utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt sund.
Tik ska vara utställd på officiell utställning i lägst juniorklass med minst 3 stycken,
1:a pris eller lägst Very Good, i kvalitetsbedömning.
Avseende sjukdomar inom rasen gäller följande begränsningar:
Inom rasen förekommer ärftligt betingade sjukdomar. En av dessa är PNP
(Progressiv nefropati). När det gäller ärftliga sjukdomar kan föräldradjuret vara fri från
sjukdomen men anlagsbärare. För att avkomma ska bli sjuk krävs att båda
föräldradjuren är anlagsbärare och/eller är sjuka. Idag kan man ej genom tester
fastställa om ett djur bär detta anlag eller ej.
Därför gäller följande begränsningar avseende PNP:
Sjuka djur tas ur avel liksom dess helsyskon, även ur tidigare kullar av samma
kombination.
Föräldradjuren tas även ur avel då de konstaterats bära anlaget. Även avkommor
efter sjuka/avlidna djur där PNP konstaterats ska tas ur avel då de alltid är
anlagsbärare.
Avkommor som är ur kull där ett eller båda föräldradjuren använts i strid mot
klubbens rekommendationer, för begränsningar i avel avseende PNP, får ej
användas i avel.

STATUTER FÖR KLUBBENS UTMÄRKELSER SOM GÄLLER FR O M
2015-01-01
För erhållande av utmärkelse krävs medlemskap i klubben.
De medlemmar som uppfyller dessa krav ska själva, till styrelsens sekreterare,
inlämna ansökan om utmärkelse, senast till årsskiftet före aktuellt årsmöte. Dessa
statuter är fastställda 2004-02-14 och träder ikraft 2005-01-01. De gäller därefter i 5årsintervaller. Om inga förslag till förändringar föreligger vid dessa revideringstillfällen
fortsätter de automatiskt att gälla i ännu en 5-årsperiod.
Avkommor som är ur kull där ett eller båda föräldradjuren använts i strid mot
klubbens rekommendationer, för begränsningar i avel avseende PNP, kan ej erhålla
någon av klubbens utmärkelser.
Medlem som i någon del handlar i strid mot klubbens avelsrekommendationer
rörande begränsningar i avel avseende PNP eller antalet parningar per hanhund och
år eller som förmedlande av hanhunds tjänster medverkar till att annan person agerar
på sådant sätt, äger efter beslut av styrelsen ej rätt att därefter, under en
femårsperiod, erhålla någon av klubbens utmärkelser, vare sig som uppfödare, ägare
till årets hane/tik, ägare till avelshane/avelstik eller någon annan utmärkelse som
finns eller kan komma att instiftas under tiden för avstängningen.
För att en inofficiell klubbutställning ska kunna medräknas som poänggrundande för
någon av klubbens utmärkelser ska antalet anmälda vuxna cairn vara 20 eller fler.
Gemensamt gäller avseende ÅRETS AVELSHANE och FÖRTJÄNSTFULL
AVELSHANE:
Hanen ska vara frisk och sund, utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt
sund.
Hanhunden får ej ha fler än 5 parningar per kalenderår. Med parning avses här
parning som resulterat i en eller flera valpar där minst en valp överlevt till minst 8
veckors ålder.
Hanhund som något kalenderår överskrider ovanstående eller används i strid mot
klubbens rekommendationer för begränsningar i avel avseende PNP, äger ej rätt att
därefter erhålla någon av dessa utmärkelser.
POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS AVELSHANE
Poäng räknas på svenskfödd hund på svensk officiell utställning eller på CTK:s
inofficiella utställningar. 1 poäng per avkommas certifikat (max 3 st/hund). 1 poäng
per avelsgrupp, Hp-belönad (max 2 st).
POÄNGBERÄKNING FÖR FÖRTJÄNSTFULL AVELSHANE
Ska vara far till minst 10 utställningschampions (ej junior- eller veteranchampionat)
undan minst 5 olika tikar.
Minst 1 Hp-belönad avelsgrupp skall ha presenterats. Den Hp-belönade
avelsgruppen kan ersättas med ett elfte championat.
.

Gemensamt gäller avseende ÅRETS AVELSTIK och FÖRTJÄNSTFULL
AVELSTIK:
Tiken ska vara frisk och sund, utan kända ärftliga sjukdomsanlag samt mentalt sund.
Tik som använts i strid mot klubbens rekommendationer för begränsning i avel
avseende PNP, äger ej rätt att därefter erhålla någon av dessa utmärkelser.
POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS AVELSTIK
Poäng räknas på svenskfödd hund på svensk officiell utställning eller på CTK:s
inofficiella utställningar. 1 poäng per avkommas certifikat (max 3 st/hund). 1 poäng
per avelsgrupp, Hp-belönad (max 2 st).
POÄNGBERÄKNING FÖR FÖRTJÄNSTFULL AVELSTIK
Ska vara mor till minst 5 utställningschampions (ej junior- eller veteranchampionat)
efter minst 3 olika hanar. Minst 1 Hp-belönad avelsgrupp skall ha presenterats. Den
Hp-belönade avelsgruppen kan ersättas med ett sjätte championat.
.
POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS UPPFÖDARE
Poäng räknas på svenskfödd hund på svensk officiell utställning eller på CTK:s
inofficiella utställningar Certifikat = 1 poäng (max 3 st/hund), BIR/BIM = I poäng (max
5 st/hund) och Hp-belönad uppfödargrupp= 1 poäng (max 5 p).
POÄNGBERÄKNING FÖR FÖRTJÄNSTFULL UPPFÖDNING
Uppfödaren ska ha:
- fött upp i minst 10 år.
- fött upp minst 15 utställningschampions (ej junior- eller veteranchampionat)
undan minst 3 olika tikar.

POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS LYDNADSCAIRN
Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta poäng enligt
nedanstående lista.
För varje hund räknas de fem bästa resultaten från officiella lydnadsprov.
Elitklass Klass III Klass II Klass I
1:a pris = 12p 1:a pris = 9p 1:a pris = 6p 1:a pris = 3p
2:a pris = 11p 2:a pris = 8p 2:a pris = 5p 2:a pris = 2p
3:e pris = 10p 3:e pris = 7p 3:e pris = 4p 3:e pris = 1p
Tillägg för totalseger: 5 poäng oavsett klass. Dock krävs att minst 2 hundar startar i
den aktuella klassen.
Tillägg för lydnadschampionat 25 poäng för det år championatet erövrades. Datum,
tävlingsplats, klass och poäng anges liksom förarens och hundens namn enligt
registreringsbeviset.

POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS BRUKSCAIRN
Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta poäng enligt
nedanstående lista. För varje hund räknas de två bästa resultaten från officiella
bruksprov. Vid lika poäng för två eller flera hundar utdelas priset till den hund som
har högsta poäng i specialmomentet (spår, sök, rapport).
Apellklass; godkänd = 1p. Uppflyttad = 2p. Lägre klass; godkänd = 4p. Uppflyttad =
6p. Högre klass; godkänd = 7p. Uppflyttad = 9p. Elitklass; godkänd = 10p. Certpoäng
= 12p. Certifikat = 15p. Brukschampionat = 25p.
POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS AGILITYCAIRN
Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta sammanlagda poäng.
40 % av de startande i klassen med max 10 totalfel, får tillgodoräkna sig poäng enligt
nedanstående tabell. Antalet startande måste framgå på redovisningen. Poäng
utdelas endast i officiella klasser.
Placering: 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 7:a 8:a 9:a 10:a 11:aPoäng i klass 1: 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5
Poäng i klass 2: 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 15
Poäng i klass 3: 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 25
Vid lika poäng avgöres vinnaren genom högsta enskilda poäng.

POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS VILTSPÅRSCAIRN
För att tävla om utmärkelsen krävs medlemskap i Svenska Cairnterrierklubben av
såväl hundens förare som ägare. Vem som är förare framgår av resp. provprotokoll.
Ansökan om utmärkelsen ska insändas till klubbens sekreterare senast 31/12.
Poängberäkning.
10 Poäng för GK (Godkänt Anlag)
5 Poäng för tredje pris
10 Poäng för andra pris
15 Poäng för Första pris
10 Poäng extra för ett HP
10 Poäng extra till provbästa hund då arrangerande klubb anordnar
provbästa tävling . Minst 10 hundar måste deltaga vid tävlan om provbästa hund
för att extra poäng ska få räknas.
Exempel på poängberäkning
15 poäng första pris, HP 10 Poäng, provbästa 10 poäng = Totalt 35 Poäng!
Max 7 Starter får räknas. Startar man fler gånger räknas de tävlingar där man
uppnått högsta poäng. Poäng får räknas 2 ggr för samma domare.
Om två eller flera hundar får samma poäng räknas den hund med minsta antal
starter som vinnare. Går det fortfarande inte att skilja hundarna åt räknas hundarnas
individuella tävlingspoäng ihop. Den hund som uppnått högst totalpoäng räknas som
vinnare. Går det fortfarande inte att skilja hundarna åt delas utmärkelsen.

POÄNGBERÄKNING FÖR ÅRETS RALLYLYDNADSCAIRN
För att tävla om utmärkelsen krävs medlemskap i Svenska Cairnterrierklubben av
såväl hundens förare som ägare.
Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta poäng enligt
nedanstående tabell.
För varje hund räknas resultaten från officiella prov. Vid lika poäng avgörs vinnaren
genom högsta enskilda poäng i högsta klass.
Klass
Nybörjarklass

Fortsättningsklass

Avancerad klass

Mästarklass

Officiella kvalificerande resultat Poäng
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81 - 90
91 - 100
70 - 80
81 - 90
91 - 100
70 - 80
81 - 90
91 - 100
70 - 80
81 - 90
91 - 100
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