
Vandringspris: Årets Utställningscollie, långhår 
FÖR ATT ANSÖKA OM PRISET: 
vandringspris@svenskacollieklubben.se 

Berättigad att tävla är varje svenskägd långhårig collie som tävlar i ukl, ökl, chkl eller vetkl. Ägaren 
måste vara medlem i Svenska Collieklubben. Resultat räknas från fem (5) officiella utställningar i 
norden, varav minst en (1) utställning måste vara arrangerad av Svenska Collieklubben.

Poängberäkning inom rasen 
Berättigade att tillgodoräkna sig poäng är varje placerad hund i BHKL resp. BTKL. 
- BIR vinnaren får 1 poäng för varje anmäld långhårig collie samt ytterligare 5 poäng. 
- BIM vinnaren får 1 poäng för varje anmäld långhårig collie. 
- BHKL-2 tom BHKL-R får en poäng för varje slagen anmäld hanhund. 
- BTKL-2 tom BTKL-R får en poäng för varje slagen anmäld tik.

Svenska Collieklubbens utställningar 
Den eventuella BIS -vinnaren får tillgodoräkna sig 1 poäng per anmäld korthårig collie. 

Övriga officiella utställningar 
Bonuspoäng får enligt följande för BIG och BIS placeringar. 
BIS-poäng fås endast på utställningar för samtliga raser. 
- BIG-1 10 p. BIG-2 8 p. BIG-3 6 p. BIG-4 4 p samt BIG-R 2 p. 
- BIS-1 10 p. BIS-2 8 p. BIS-3 6 p. BIS-4 4 p samt BIS-R 2 p. 

Skulle två eller fler hundar nå samma slutpoäng tillfaller priset den som erövrat största poängsumman 
på Svenska Collieklubbens utställningar. Dessa poäng måste ha ingår i den ursprungliga 
poängberäkningen. På prisets baksida skall år då priset erhålls och hundens namn ingraveras. Kostnad 
för gravyr ombesörjs av vinnande hunds ägare. Donatorerna förbehåller sig rätten att tävla om priset. 

Då priset är ständigt vandrande krävs omsorgsfull hantering och skötsel av priset. Den årliga vinnaren 
ansvarar för att priset i välvårdat skick återsändes till Svenska Collieklubbens priskommitté en månad 
före Svenska Collieklubbens årsmöte där priset delas ut. Skulle priset förekomma eller skadas gravt är 
dåvarande innehavare skyldig och ansvarig för att priset ersätts eller vid skada återställer det i 
ursprungligt skick. 

Sammanställning av de fem (5) bästa hundarna skall publiceras i Svenska Colliebladet vilket ombesörjes
av Svenska Collieklubbens styrelse. Priset delas ut för först gången på Svenska Collieklubbens årsmöte 
1985 gällande tävlingsåret 1984. 
Vår förhoppning är att detta pris kommer att stimulera till större deltagande på Svenska Collieklubbens 
utställningar och gynna Svenska Collieklubben. 
/Steadlyn Collies 


