CAIRNTERRIERKLUBBENS
AKTIVITETSDIPLOM
Regler:
- Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång.
- Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället levande hund.
- Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till
Cairnterrierklubbens sekreterare.
- Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige och styrkas med kritik, resultatlista
eller liknande.
- Ägare till hunden skall vara medlem i Svenska Cairnterrierklubben
Minst tre meriter,
med resultat från minst tre olika av nedanstående grupper, är obligatorisk:
Utställning: hunden ska ha erhållit lägst priset certifikatkvalitet (CK) på officiell
utställning alternativt HP på någon av Cairnterrierklubbens inofficiella utställningar.
Lydnadsprov: hunden ska ha deltagit i ett officiellt prov och erhållit lägst pris(140p) i
startklass.
Agility: hunden ska ha deltagit i två tävlingar oavsett klass utan att ha diskvalificerats.
Bruksprov: hunden ska ha deltagit i lägst appellklass med lägst resultatet godkänd.
Viltspår: hunden ska ha lägst godkänt anlagsprov.
BPH/MH: Hunden ska ha genomfört hela testet.
Freestyle (HtM): Valfri klass med minst uppflyttningspoäng (alltså minst 7.5 poäng i
snitt av domarna i var och en av de tre kategorierna).
Rallylydnad: Lägst godkänd i nybörjarklass.
Nosework: Lägst 75 poäng i klass 1
Övriga aktiviteter: Erhållen certifiering i aktivitet så som t ex räddningshund,
servicehund, blindledarhund, narkotikahund eller liknande som av styrelsen, efter
ansökan, bedöms vara godkänt.

Lydnadsprov, huvudman för denna provform är Svenska Kennelklubben (SKK).
Officiella lydnadsprov anordnas av bl a lokala brukshundklubbar, specialklubbar och
länsklubbar. Regler och upplysningar om lydnadsprov finns att rekvirera från SKK:s
kansli.
Agility, även här är numera SKK huvudman och reglerna kan fås från SKK:s kansli.
Bruksprov, Rallylydnad, huvudman är Svenska Brukshundklubben (SBK), varifrån
regelboken kan beställas. (OBS att denna även innehåller lydnadsprovsreglerna).
Nosework, huvudman är Svenska Nosework klubben, varifrån man kan skriva ut
regler.
Diplom:
Utmärkelsen utgörs av ett diplom och delas ut på respektive lokalavdelnings årsmöte
alternativt Cairnterrierklubbens årsmöte om ingen lokalavdelningstillhörighet finns.
Diplomet utfärdas och bekostas av Cairnterrierklubben centralt.
Hundar som erhållit priset presenteras i Cairnbladet efter att hunden erhållit sitt diplom.
Uppgifter om meritering anmäls till Cairnterrierklubben på nedanstående formulär:

Ansökningsformulär för aktivitetsdiplom
Regler: * Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång. * Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället
levande hund. * Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till
Cairnterrierklubbens sekreterare. Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige. Fyll i alla uppgifter på
blanketten för ansökan om erhållande av Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom. Sista ansökningsdag för
att din hunds utmärkelse ska delas ut på efterföljande års årsmöte är den sista december innevarande år.
Hunden presenteras i Cairnbladet numret närmast efter årsmötet.

Härmed ansöks om Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom för:

………………………………………………………………………….
Kön: Hane Tik
Registrerings nummer: …………………………..
Födelsedatum: ………………………………
Ägare, (namn och adress & telefonnummer):
……………………………………………..……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Meriter
Utställning: ……………………………………………………………………………
Lydnad: ………………………………………………………………………………..
Agility: ………………………………………………………………………………….
Bruksprov: …………………………………………………………………………….
Viltspår: ………………………………………………………………………………..
BPH/MH: ……………………………………………………………………………………..
Freestyle (HtM): ………………………………………………………………………
Rallylydnad: …………………………………………………………………………..
Nosework: ……………………………………………………………………………….
Övrigt: ………………………………………………………………………………….

Ange plats, arrangerande klubb och resultat för erhållna meriter
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

