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Utfall enkät om arbetsmeriter för utställning
Under ett par veckor innan jul låg en enkät ute på hemsidan. Syftet med enkäten var inte att fånga in
medlemmars synpunkter på huruvida de tycker man ska ha krav på arbetsmeriter eller inte. Det syftet
kommer i nästa enkät, för det kommer en enkät till i frågan.
Frågorna var tre och handlade om val av nivå för krav på arbetsmerit för utställningsmeriter i form av
certifikat respektive Championat. Vi frågade även om erfarenheter gällande att träna någon
bruksaktivitet som spår, sök eller rapport och om man har någon erfarenhet av att tävla i bruksprov.
Sen fick man välja på fem olika kombinationer av krav på arbetsmeriter för att ta certifikat samt för att
erhålla Championatet.
Total blev det 137 godkända svar. Några hade lämnat in dubbletter men när svaren var identiska och
dubbletterna enkelt kunde rensas bort så fick även deras svar ingå i materialet. Det fanns också ett par
svar utan vare sig namn eller medlemsnummer samt ett par som inte svarat på frågorna, och de har
rensats bort.
Av 137 svar är det 113 som tränar någon form av bruks (82 %) medan 88 har någon form av
tävlingserfarenhet (64 %). Vi har några som svarat att de inte tränar men har tävlingserfarenhet, och
så kan det ju vara. Med tanke på hur liten andel av collies som kommer till start på bruksprov så kan vi
anta att fördelningen inte riktigt är representativ för rasen.
Tränar följande:
Av de 113 som tränar någon form av special håller majoriteten på med
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spår, vilket inte är någon överraskning. Lite överraskande däremot är
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att så många håller på med både spår och sök.
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Nivåer för arbetsmerit för certifikat respektive Championat
Idag har collie krav för Championat och för bruksprov är kravet uppflyttad till högre klass. Collie har
idag inga krav på arbetsmerit för att tävla om certen. Däremot finns det krav för att få starta i
bruksklass. Bruksraserna är runt 20 olika raser där en del tillhör grupp 1 medan andra grupp 2.
Dagens nivå arbetsmeriter för de bruksraser som har krav är följande:
För att ta cert: godkänd lägre klass
För Championatet: uppflyttad till högre klass
Detta alternativ var inte med i enkäten utan nivåerna var satta lägre, men med en skillnad på nivån så
att den är lägre för att ta cert och ett eller två snäpp upp för championatet.
Följande alternativ fanns det att välja på:


godkänd appell + uppflyttad till lägre



godkänd appell + godkänd lägre klass



godkänd appell + uppflyttad till högre



uppflyttad till lägre + godkänd lägre



uppflyttad till lägre + uppflyttad till högre
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Resultat
Resultat för alla 137 svar
En stor majoritet (74 %) anser att
godkänd appell är ett lämpligt krav
för att kunna vinna certifikatet.
Av de som anser att uppflytt till
högre klass ska gälla för
championatet vill dubbelt så många
att kravet för cert även det ska vara
högt. Minst andel anser att
kombinationen godkänd appell med
uppflytt till högre är att föredra.
Men om man istället särredovisar
svaren beroende på erfarenhet så
får det effekt på val av nivå på krav.

Resultatet utifrån
träningserfarenhet
Som synes i diagrammet här intill så
är det en ganska stor skillnad på hur
man ser på det här med vad som en
lagom nivå för krav beroende på ens
erfarenhet av att träna special som
spår, sök eller rapport.
Men det är fortfarande samma nivå
som får högst andel röster.

Resultatet utifrån
tävlingserfarenhet
Med tävlingserfarenhet så blir
skillnaden ännu tydligare. Med
tävlingserfarenhet så är det en hel
del som väljer de högre kraven.
En reflektion man kan göra är att
man tydligen glömmer hur svårt det
är när man är nybörjare.

Slutsatser
Det finns en stor majoritet för att lägga kraven på lägsta nivå så som SBK även har föreslagit.
Krav för certifikat: GODKÄND APPELLKLASS
Krav för Championat: UPPFLYTTAD TILL LÄGRE KLASS

