
                            Statuter för klubbens utmärkelse
                       (Uppdaterade eft er årsmötesbeslut 2019 samt 2020)

För att erhålla utmärkelser krävs medlemskap i klubben samt att medlemmen är bosatt i Sverige. 
Medlemmen/uppfödaren ska följa SKK:s grundregler och arbeta enligt SKK:s och rasklubbens 
avelsstrategi, d s v enligt RAS.
De medlemmar som uppfyller dessa krav ska själva, till styrelsens sekreterare, inlämna ansökan 
om utmärkelse, senast till årsskift et före aktuellt årsmöte.
Avkommor som är ur kull där ett eller båda föräldradjuren använts i strid mot klubbens
rekommendationer, för begränsningar i avel avseende RD, kan ej erhålla någon av klubbens 
utmärkelser.
Medlem som i någon del handlar i strid mot klubbens avelsrekommendationer rörande begräns-
ningar i avel avseende RD eller antalet parningar per hanhund och år och som förmedlande 
av hanhunds tjänster medverkar till att annan person agerar på sådant sätt, äger eft er beslut av 
styrelsen ej rätt att däreft er, under en femårsperiod, erhålla någon av klubbens utmärkelser.

Poängräkning för Årets Avelshane
Poäng räknas på svenskfödd hund på svenska offi  ciella utställningar eller CTK:s inoffi  ciella 
utställningar.
1 poäng per avkommas certifi kat (max 3 st). 1 poäng per Hp-belönad avelsgrupp (max 2 st).

Poängräkning för Förtjänstfull Avelshane
Ska vara far till minst tio utställningschampions (ej junior- eller veteranchampion ) undan minst 
fem olika tikar.
Minst en Hp-belönad avelsgrupp skall ha presenterats.  Den Hp-belönande avelsgruppen kan 
ersätta med ett elft e championat.

Poängräkning för Årets Avelstik
Poäng räknas på svenskfödd tik på svensk offi  ciell utställning eller på CTK:s inoffi  ciella.
1 poäng per avkommas certifi kat (max 3st/hund). 1 poäng per HP-belönad avelsgrupp (max 2 
st).

Poängräkning för Förtjänstfull Avelstik
Ska vara mor till minst fem utställningschampion (ej junior eller veteranchampion ) eft er minst 
tre olika hanar.
Minst en Hp-belönad avelsgrupp skall ha presenterats. Den Hp-belönade avelsgruppen kan 
ersättas med ett sjätte championat.

Poängberäkning för Årets Uppfödare
Utmärkelsen årets uppfödare skall ges till uppfödare som uppnår högsta poäng för hundar som 
utmärkt sig i av SKK godkända tävlingsformer med svenskfödd hund,  max 3 st poäng i varje 
gren enligt följande beräkningar:

1 poäng för certifi kat på svensk offi  ciell utställning 
1 poäng BIR/BIM svensk offi  ciell utställning eller CTK inoffi  ciella utställningar 
1 poäng för HP-belönad uppfödargrupp
1 poäng för hund som uppnått poäng i agilityklasserna 1 ,2 eller 3
1 poäng för hund som uppnått 1:a pris i lydnadsklass 1 ,2 eller 3
1 poäng för hund i bruksklasserna appell, lägre klass, högre klass och elitklass.



1 poäng för hund som i viltspår uppnått godkänt anlagsprov alt. 1:a pris i öppen klass
1 poäng för hund som tävlat i NoseWork-1 ,2 och 3 alt. genomfört doft prov
1 poäng för genomfört BPH/MH per hund
1 poäng för hund som i rallylydnad uppnått poäng i nybörjar-, fortsättnings-, avancerad-
eller mästarklass

Poängberäkning för Förtjänstfull Uppfödning
Uppfödaren ska ha fött upp i minst 10 år och erhållit minst 15 champions, av alla SKK:s godkän-
da championat, undan minst tre olika tikar. Minst 10 av dessa ska vara utställningschampionat.

Poängberäkning Årets Utställningscairn och Årets BIM
Poäng får beräknas från åtta svenska utställningar, offi  ciella eller CTK:s inoffi  ciella.
BIR=10 p, 2a=5p, 3a=3p och 4a=2p
BIM=7p, 2a=5p, 3a=3p och 4a=2p
BIR och BIM erhåller 1 p extra för varje 10-tal slagna konkurrenter.

Poängberäkning Årets Utställningsveteran
Poäng får beräknas från åtta svenska utställningar, offi  ciella eller CTK:s inoffi  ciella.
BIR Veteran=10p, 2a=5p, 3a=3p och 4a=2p
BIM Veteran=7p, 2a=5p, 3a=3p och 4a=2p
BIR och BIM erhåller 1 p extra för varje 10-tal slagna konkurrenter.

Poängberäkning för Årets Allroundveteran samt för Årets Allroundcairn vuxen
Med vucen hund avses hund mellan 9 månader till 7 år, under innevarande år.
För vuxen hund ska, vid lika poäng av två eller fl era hundar, placeringen delas.
Poäng får beräknas från följande aktiviteter och för deltagande i tävlan krävs resultat från minst 
tre av aktiviteterna. 

1 poäng för certifi kat på svensk offi  ciell utställning.
1 poäng för BIR/BIM svensk offi  ciell utställning eller CTK inoffi  ciella med minst 20 anmälda 
vuxna cairn
1 poäng för hund som uppnått poäng i agilityklasserna 1, 2 eller 3
1 poäng för hund som uppnått 1:a pris i lydnadsklass 1,2 eller 3
1 poäng för hund i bruksklasserna appell, lägre klass, högre klass och elitklass.
1 poäng för hund som i viltspår uppnått godkänt anlagsprov alt. 1:a pris i öppen klass
1 poäng för hund som tävlat i NoseWork-1,2 och 3 alt. genomfört doft prov
1 poäng för hund som i rallylydnad uppnått poäng i nybörjar-, fortsättnings-, avancerad-
eller mästarklass
1 poäng för genomfört BPH/MH per hund

Poängberäkning Årets Nosework-cairn
De 5 bästa resultaten från offi  ciell tävling räknas. Fel ska inrapporteras och blir särskiljande vid 
jämbördiga topplaveringar. Hundens förare ska vara medlem i CTK vid varje tävlingstillfälle.
Tävlande hund ska vara registrerad i SKK.
 Klass           2-24 p.     25-49 p.    50-74 p.      75-99 p.       100 p.         Doft prov            SSE
 NW1                0 p.           10 p.         15 p.           20 p.           30 p.                    5 p.              2 p.
 NW2                7 p.            15 p.         20 p.           25 p.           35 p.                   5 p.              2 p.
 NW3              10 p.           20 p.          25p.           30 p.           40 p.                   5 p.               2 p.
NWELIT         15p.            25p.          30p.            35p.           45 p.                   5 p.               2 p.
             



Poängberäkning 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 offi  ciella lydnadsprov.
Klass III    1:a(pris)=12 p, 2:a=11p och 3:e=10 p
Klass II      1:a(pris)=9 p, 2:a=8p och 3:e=7 p
Klass I       1:a(pris)=6p, 2:a=5p och 3:e=4p
Startklass  1:a(pris)=3p, 2:a=2p och 3:e=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 registre-
ringsbeviset.

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 offi  ciella bruksprov.
Vid lika poäng för två eller fl er hundar utdelas priset till den hund som har högsta poäng i speci-
almomenten (sök, spår och rapport).

Appelklass Godkänd=1p, Uppfl yttad=2 p
Lägre klass Godkänd=4p, Uppfl yttad=6p
Högre klass Godkänd=7p, Uppfl yttad=9p
Elitklass Godkänd=10p
Certpoäng 10p
Certifi kat 15p
Brukschampionat 25p

Poängberäkning för Årets Agilitycairn

Priset tilldelas den hund som vid årets slut uppnått högsta sammanlagda poäng. 40% av de star-
tande i klassen med max 10 totalfel, får tillgodoräkna sig poäng enligt nedanstående tabell.
Antalet startande måste framgå på redovisningen. Poäng utdelas endast i offi  ciella klasser.

Poäng I klass 1      1:a=100p, 2:a=90p, 3:a=80p, 4:a=70p, 5:a=60p, 6:a=50p, 7:a=40p, 8:a=30p, 
9:a=20p, 10:a=10p och 1:a=5p

Poäng i klass 2      1:a=120p, 2:a=110p, 3:a=100p, 4:a=90p, 5:a=80p, 6:a=70p, 7:a=60p, 8:a=50p, 
9:a=40p, 10:a=30p och 11:a=15

Poäng i klass 3      1:a=140p, 2:a=130p, 3:a=120p, 4:a=110p, 5:a=100p, 6:a=90, 7:a=80p, 8:a=70p, 
9:a=60p, 10:a=50p och 11:a=25p



Poängberäkning för Årets Viltspårscairn

För att tävla om utmärkelsen så krävs medlemskap i Svenska Cairnterrierklubben av såväl 
hundens förare som ägare. Vem som är förare framgår av respektive provkontroll.

10 poäng för Godkänt Anlagsprov
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. 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, prov bästa 10 poäng = totalt 35 poäng
Max 7 starter får räknas. Startar man fl er gånger räknas de tävlingarna där man uppnått de
högsta poängen. Poäng får räknas två gånger för samma domare.

Om två eller fl er hundar får samma poäng räknas den hund med minst antal starter som vinnare. 
Går det fortfarande inte att skilja hundarna åt så 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 resultatet från offi  ciella prov. Vid lika poäng avgörs vinnaren genom 
högsta enskilda poäng i högsta klass.

   Offi  ciella kvalifi cerande resultat Poäng
Nybörjarklass  70-80     1
   81-90    2
   91-100    3
Fortsättningsklass  70-80    4
   81-90    5
   91-100    6
Avancerad klass  0-80     7
   81-90     8
   91-100    9
Mästarklass  70-80    10   
   81-90    11
   91-100    12


