Årets Sheltie og Årets Veteran
Generelle regler:
Kun shelties ejet af Danske medlemmer bosiddende i Danmark kan deltage i konkurrencen om
Årets Sheltie og Årets Veteran.
De tællende resulater skal være fra 3 certifikatudstillinger, og mindst 1 SKAL være fra en DSSKudstilling.
Resultater opnået i fælles- eller gruppe konkurrencer på nationale eller internationale udstillinger
(store ring) giver ikke ekstra point.
I tilfælde at pointlighed mellem to Shelties, vinder den der har flest af de bedste placeringer (BIR og
BIM).
Er der fortsat lighed, vinder den Sheltie, der har opnået sine bedste resultater på udstillinger med
flest tilmeldte shelties.
Er der stadig pointlighed, foretages lodtrækning.
Årets Sheltie
Der gives point til 1 – 4 vinder i bedste han/bedste tæveklasse. Bedste han og bedste tæve
konkurrerer derefter om BIR og BIM
Point:

BIR
BIM
2.v han/tæve
3.v han/tæve
4.v han/tæve

12
10
8
6
4

Derudover gives tillægspoint efter antal tilmeldte Shelties minus antal baby/hvalpe
Der gives + 1 point pr. påbegyndt 10 tilmeldte, når der er mere en 19 Shelties tilmeldt:
Ved mindre end 20 tilmeldte
Ved 20 – 29 tilmeldte
Ved 30 – 39 tilmeldte
Ved 40 – 49 tilmeldte
o.s.v

0
1
2
3

Eksempel:
BIM på udstilling med 57 tilmeldte shelties – heraf 12 baby/hvalpe = 45
BIM = 10 point + 3 tillægspoint = 13 point
BTK 3 på udstilling med 82 tilmeldte shelties – heraf 20 baby/hvalpe = 62
BTK3 = 6 point + 5 tillægspoint = 11 point

Årets veteran
Generelle regler som for året Sheltie.
Bedste veteran han/tæve får point svarende til antal tilmeldte veteraner på udstillingen.
2. vinder han/tæve får point svarende til antal tilmeldte veteraner minus 1 o.s.v.
Der gives 2 tillægspoint for Excellent.
For at deltage i konkurrencen om BIR og BIM skal der være opnået Excellent, og der gives så point
på følgende måde:
BIR Veteran: 6 point incl. point for excellent + tillægspoint
BIM Veteran: 4 point incl. point for excellent + tillægspoint
Eksempel: udstilling med 3 tilmeldte veteraner:
BIR veteran med excellent
BIM veteran med excellent
2.v.han/tæve med excellent

6 + 3 = 9 point
4 + 3 = 7 point
2 + 2 = 4 point

1.v han/tæve uden excellent
2.v han/tæve uden excellent
o.s.v

3 + 0 = 3 point
2 + 0 = 2 point

Hvis en veteran placeres i bedste han/bedste tæveklasse tæller point opnået der til konkurrencen om
Årets sheltie.
Man opnår på den måde point til begge konkurrencer.

Der kan ikke opnås point til årets Sheltie og Årets Veteran for placeringer opnået på
Verdensudstillingen i 2010, da der bedømmes efter et andet reglement.

