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Då collieuppfödare sedan 2012 har tillgång till ett nytt och skarpare verktyg i sitt
avelsarbete vill jag revidera statuterna i det VP jag skänkt till Collieklubben.
Nu när även korthårig collie har tillgång till mentalindex känns det rätt att göra så.
I stället för att beräkna vinnare av priset utifrån data i Lathunden, vill jag att kullens
indexvärden på N/O och Skott ska beaktas. Den kull med högst sammanlagda medel
vinner.
Detta för att uppmuntra och lyfta fram uppfödare som aktivt arbetar för och vill
förbättra
colliens mentalitet. Priset kan delas ut till uppfödare av lång eller korthårig collie som är
medlem i Svenska Collieklubben och bosatta i Sverige.
Priset delas ut vid Svenska Collieklubbens årsmöte. Med priset följer en pärm där
vinnaren ska föra in uppgifter om kenneln samt uppgifter om de hundar som bidrog till
inteckningen i priset.
Priset ska delas ut åtta gånger (delas ut första gången för 2009 på årsmötet 2010 ) och
tillfaller därefter det kennelnamn med flest inteckningar. Vid lika antal inteckningar
vinner den som har högsta värden vid flest inteckningar.
Uppfödare kan inte själva ansöka om priset. Årlig vinnare utses via Svenska
Collieklubbens priskommitté och registerkommitté. Detta sker genom aktuella
indexvärden, varifrån kullens medel räknas ut. Senast framtagna indexlistor ska
användas.
För att få delta på MH ska hunden ha fyllt ett år. För att få statistik som är säker och för
att alla individer i en kull ska ha haft möjlighet att delta på MH räknas resultaten på
individer som är födda två år innan utdelnings året.
Dvs. Vinnaren av priset 2009 är den uppfödare vars kull föddes 2007 och genomförde
sina MH under 2008 och 2009.
För att en kull ska kunna erövra priset krävs att minst fyra individer i kullen har
genomfört MH. Maximalt en individ i kullen får ha uteblivit från MH.
Dvs. En kull om åtta individer måste minst sju ha genomfört MH, en kull om fyra
individer där måste samtliga ha genomfört MH. Detta för att främja att så många
hundar
som möjligt kommer till MH.
Av de kullar som uppfyller deltagande kraven sorteras sedan den kull fram som har
högsta sammanlagda medel på indexvärde för Nyfikenhet/Orädsla och Skott.
Vid lika värde vinner den numerärt största kullen. Vid fortsatt lika värde delas priset.
Vinnaren ansvarar för att priset i gott skick återlämnas på nästkommande årsmöte och
att den medföljande pärmen är korrekt ifylld.
Statuterna är vid instiftandet av priset baserade på MH som provform 2009. Revidering
av statuterna kan ske om förändringar görs i MH:s utförande som påverkar grundtanken
med priset. Att främja avel för mentalt sunda och orädda collies.

