REGLER FOR POINTBEREGNING TIL ÅRSTITLER
Årets welsh corgi cardigan eller pembroke pr. 17. januar 2017
Der kan kun samles point på de danske specialklubudstillinger (certifikatudstillinger) og DKK's
internationale udstillinger. Det er dog kun de 4 bedste resultater, der tæller. Ved pointlighed
bliver den hund vinder, der har opnået flest af de bedste placeringer. Står hundene derefter
stadig lige, vinder den hund, der har opnået sine bedste resultater på udstillinger med de
største antal deltagende cardigans hhv. pembrokes. Kun hunde, der ejes af WCK- medlemmer
og er i dansk eje, kan deltage i konkurrencen.
Der anvendes følgende pointsystem:
1. vinder i junior-, mellem-, åben-, champion - eller veteranklasse med Excellent og
CK: 6 point
2. vinder med excellent og CK: 4 point
3. vinder med excellent og CK: 2 point
4. vinder med excellent og CK: 1 point
Bedst i køn-klassen - han og tæve:
1. vinder 10 point
2. vinder 8 point
3. vinder 7 point
4. vinder 6 point
For BIR gives yderligere 10 point. For BIM gives der 8 point.
Der gives ekstra point for hver 5. fremmødte hund, der har mulighed for at konkurrere i BIRklassen (altså minus babyer og hvalpe) efter følgende system:
1 - 4 hunde: 0 point 5 - 9 hunde 1: point, 10 - 14 hunde: 2 point, 15 - 19 hunde:
3 point, 20 - 24 hunde: 4 point, 25 – 29 hunde: 5 point, 30 – 34 hunde: 6 point,
35 - 39 hunde: 7 point, 40 - 44 hunde: 8 point, 45 - 49 hunde: 9 point, 50 - 54 hunde: 10
point, 55 - 59 hunde: 11 point, 60 - 64 hunde: 12 point osv.

Årets opdrætter
1. Der findes årets opdrætter for både cardigan og pembroke.
2. For at kunne deltage i konkurrencen skal opdrætteren have været medlem af WCK i
mindst 6 måneder og bosiddende i Danmark, og opdrætteren skal være repræsenteret
med mindst 5 forskellige hunde, som i årets løb har været tilmeldt i junior- eller højere
klasse.
3. Point kan kun samles på de danske specialklubudstillinger
(certifikatudstillinger) samt på DKK´s internationale udstillinger.
4. For at kunne deltage i konkurrencen skal hunden på udstillingstidspunktet være ejet af
et medlem af WCK og i dansk eje. Den samme hund kan kun regnes med 2 gange inden
for et konkurrenceår, men en hund skal regnes med 2 gange, hvis den har været
udstillet 2 eller flere gange.
5. Der anvendes følgende pointsystem:
Excellent med CK: 8 point
Excellent: 5 point (hvalpe kan altså ikke regnes med)
Det samlede antal point beregnes derefter som følger:
A. Først tælles pointene sammen efter ovenstående.
B. Derefter regnes ud, hvor mange hunde opdrætteren har haft med i konkurrencen,
f.eks.: 3 forskellige hunde udstillet 1 gang = 3 hunde 3 forsk. hunde udstillet 2 eller flere
gange = 6 hunde De samme 2 hunde udstillet 2 eller flere gange og en 3. hund udstillet
1 gang = 5 hunde
C. Så divideres det samlede antal point (A) med det antal hunde, opdrætteren har haft
med (B).
D. Til sidst lægges 1 point til for hver forskellige avlskombination, opdrætteren har haft
med i konkurrencen.

Årets avlshan og -tæve for cardigan eller pembroke
1. Kun kvalitetsbedømmelser tæller med ved pointberegningen.
2. Point fra præmieringer: Very good: 10 point Excellent: 15 point
Excellent med CK: 20 point.
3. Der medregnes kun hunde, der har været tilmeldt i junior eller højere klasse.
4. Der skal deltage minimum 5 styk afkom, som maks. medregnes 2 gange.
5. Der gives 10 point ekstra pr. mor/far dyr.
6. Tillægspoint: 6 – 11 hunde: 10 point, 12 – 16 hunde: 20 point, 17 – 21 hunde: 30
point, over 21 hunde: 50 point.
7. Alle point fra de bedste resultater medregnes og lægges sammen til sidst.
8. Kun afkom, der ejes af WCK-medlemmer og er i dansk eje, kan medregnes.
9. Avlshannen/-tæven skal være ejet af et WCK medlem og i dansk eje.
10. Pokalen er evigt vandrende og tilfalder den ejer, der har opnået at vinde pokalen
flest gange, når der ikke er plads til flere navne på den.
11. Pokalen uddeles hvert år på WCK's generalforsamling. Modtageren af pokalen
forpligter sig til at aflevere pokalen nypudset til WCK i god tid før generalforsamling. WCK
fører regnskab med hvem, der har pokalen.
12. Skulle pokalen blive vundet til ejendom, giver indstifteren en ny.
13. Ved aflevering af pokalen vedlægges 1 stk. foto samt kopi af stambogen

Årets coming up han og tæve for cardigan eller pembroke
Cardigan eller pembroke mellem 9 og 24 måneder kan deltage. Der kan kun medregnes point
fra DKK’s internationale udstillinger og danske specialklubudstillinger (certifikatudstillinger).
Kun hunde, der ejes af WCK-medlemmer og er i dansk eje, deltager i konkurrencen.
Der medregnes højst 4 udstillinger. Der anvendes følgende pointsystem:
Excellent med CK: 10 point
Excellent: 7 point
Bedst i racen: 3 point
Bedst i køn placering: 1 point
Da excellent uden CK tæller med, kan listen for Årets hund ikke bruges til denne udregning.

Årets junior eller veteran han og tæve, cardigan eller pembroke
Der anvendes samme pointsystem og regler som til Årets hund, dog medregnes kun de
resultater, hunden har opnået i junior- eller veteranklasse. Højst de 4 bedste resultater tæller
med.

Årets baby/hvalp
Pokalerne er skænket at Kennel Thorning.
Pokalen tildeles den baby/hvalp i hver race, der i det forgangne år har opnået flest point.
BIR baby/hvalp: 3 point
BIM baby/hvalp: 2 point
BIS baby/hvalp (WCK-udst.): 3 point
BIS2 baby/hvalp(WCK udst.):2 point
Ved pointlighed er vinderen den, der har vundet flest point på WCK’s udstillinger.

Årets Barn og hund og Årets juniorhandler
Årets Barn og Hund er for børn i alderen 6 – 9 år, mens Årets Juniorhandler er for unge i
alderen 10 – 17 år.
Der anvendes følgende pointsystem:
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2.
3.
4.
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Der kan kun samles point på Welsh Corgi Klubbens specialklubudstillinger (cert. udst.). Det er
dog kun de 4 bedste resultater, der tæller. Ved pointlighed bliver vinderen, den der har opnået
flest af de bedste placeringer. Står det derefter stadig lige, vinder den, der har opnået sine
bedste resultater på udstillinger med de største antal deltagende børn/unge. Det er et krav at
man tilmeldes konkurrencen med en hund der er tilmeldt til bedømmelse den pågældende dag,
og at hunden ejes af et WCK-medlem. Det er kun danske børn og unge der kan deltage i
årskonkurrencerne.
Årskonkurrencerne afsluttes efter årets sidste WCK-udstilling, hvor der samme dag uddeles
flotte vandrepokaler til årets dygtige vindere.

