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Revidering av regler gällande Årets Sheltie-utmärkelser
Svenska Shetland Sheepdog Klubben (SSSK)
SSSK’s styrelse har vid flera tillfällen fått in synpunkter på de årliga utmärkelser
klubben delar ut – ”Årets Sheltie” m fl. Tävlingarna engagerar många medlemmar
och styrelsen har, på årsmötets uppdrag, beslutat att ta ett samlat grepp och se
över hela regelverket för dessa utmärkelser. Styrelsen tillsatte därmed en
arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av dessa regler.

Revidering, en process

Hundsporten genomgår ständig utveckling och i skrivande stund står större
regelrevideringar inom den allmänna hundsporten i startgroparna att gälla från och med
den 1 januari 2017, framför allt inom agility, lydnad och rallylydnad. En översyn har gjorts,
där vi har studerat andra klubbars system och regler i samband med utmärkelser av olika
slag – ett omfattande arbete där den samlade informationen har lett till att revideringen
för SSSK’s räkning innehåller relativt stora förändringar inom flera områden.

Medlemskap

Inom de utmärkelser som utdelas i grenar inom den allmänna hundsporten (Årets Agility/
Lydnad/Rallylydnad/Trippeldiplom) har det tidigare diskuterats huruvida kravet på
medlemskap skall gälla förare eller ägare. Vi ser det som en nödvändighet att hundens
ägare skall vara medlem i SSSK. Motiveringen är att förarbyten är ett ytterst vanligt
förekommande fenomen inom flera sporter, framför allt inom agilitysporten. I praktiken
leder detta till svårigheter att fastställa ekipaget, när en och samma hund under året kan
tävla tillsammans med flera olika förare. Samtliga Årets-utmärkelser föreslås därmed
tilldelas till hund, vars ägare är medlem i SSSK. Ägaren skall vara medlem vid samtliga
poänggivande meriter under perioden för gällande utmärkselse, samt vid fastställande av
det slutliga resultaten. Detta leder i praktiken till att resultaten följer hunden (inte
ekipaget) och poängberäkningen förenklas betydligt.

Namnet

Utmärkelsen ”Årets Sheltie” har genererat diskussioner vad gäller namnet, bland annat i
form av en motion till det senaste årsmötet. Önskemålet har där varit att dela upp och till
namnet ytterligare särskilja utmärkelserna i olika användningsområden – ”utställningssheltie/utställnings-avelshane/utställnings-avelstik” o s v.
Det är av största vikt att skilja på avelsarbete gentemot vår rasstandard (uppfödarens
gärning) och individuella meriter kopplade till den allmänna hundsporten (förarens
gärning), där meritering till den allra största delen beror på förarens talang och
kompetens.
Vi har idag endast ett verktyg för att utvärdera uppfödarens avelsarbete gentemot vår
rasstandard, nämligen den exteriöra bedömningen på officiella utställningar. Genom att
låta specificera/dela upp och benämna rasen i olika användningsområden, riskerar man att
i en förlängning låta avelskriterier fokusera på funktioner och arbetsmeriter utifrån den
allmänna hundsporten (valpköparens/förarens efterfrågan) istället för som önskvärt är,
rasstandard. Om så sker, kommer det med all sannolikhet att leda till funktionsavel och
därmed förlorad rastyp. SSSK som specialklubb har här ett övergripande ansvar att arbeta
för synen på rasen som helhet, samt att motverka avel och uppdelning mot specifika
användningsområden.

Önskvärt är att hålla detta i åtanke: Svenska Shetland Sheepdog Klubbens huvudsakliga mål
och syfte är att ansvara för att bevara och förvalta rasen Shetland Sheepdog som helhet,
kopplat mot vår rasstandard. Föreslås därmed att benämningen ”Årets Sheltie” kvarstår.
***************************************************************************

Förslag till revidering av regler och poängräkning för Svenska
Shetland Sheepdog Klubbens ”Årets Sheltie”-utmärkelser
Samtliga utmärkelser är öppna för alla shelties oavsett ägarens nationalitet, om ägaren vid
tävlingstillfället är medlem i SSSK. Ägaren till hunden skall vara medlem i SSSK vid samtliga
poänggivande meriter, samt vid fastställande av det slutliga resultaten.
Föreslagen tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31
december.
Pris utdelas i samband med årsmötet, alternativt skickas till pristagare.

Årets titlar – kopplade till vår rasstandard och avelsarbete
Årets Sheltie

Poängen består av grundpoäng för placering på svensk officiell utställning (SKK Nationell,
SKK Nordisk, SKK Internationell samt SSSK Officiell) i bästa hanhunds- resp. bästa tikklass.
Utöver detta utdelas även 3 poäng för hund erhållen kvalitetsbedömning Excellent, samt
ytterligare 5 poäng till hund med erhållet CK. Tilläggspoäng tilldelas de hundar som
placerats i bhkl/btkl, utifrån antal anmälda hundar i officiella klasser. Vid färre än 10
räknas inga tilläggspoäng.
De fem bästa poängsummorna räknas samman. Utmärkelser tilldelas vinnaren av årets
sheltie, ”Årets Sheltie”, samt den sheltie med mest poäng av motsatt kön, ”Årets BIM
Sheltie”. Inget finns tak för tilläggspoäng.
Poängen räknas ihop av utställningskommittén. Hundar som ställts ut under
utmärkelseperioden deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan.
Grundpoäng tilldelas maximalt till varje enskilt hund, d v s hund placerad i bhkl/btkl
tilldelas poäng för Excellent, CK, poäng för aktuell placering i bhkl/btkl samt tilläggspoäng
för antalet anmälda hundar.

Grundpoäng ÅRETS SHELTIE

Poäng

BIR

12 p

BIM

10 p

2 bhkl/btkl

8p

3 bhkl/btkl

6p

4 bhkl/btkl

4p

CK

5p

Excellent

3p

Tilläggspoäng tilldelas endast hundar som blivit placerade i bhkl/btkl.

Tilläggspoäng antal ANMÄLDA
HUNDAR

Poäng

10 – 19 st

2p

20 – 29 st

4p

30 – 39 st

6p

40 – 49 st

8p

50 – 59 st

10 p

60 – 69 st

12 p

70 – 79 st

14 p

80 – 89 st

16 p

90 – 99 st

18 p

100 – 109 st

20 p

osv

osv

Kommentar: Förändringen innebär att deltagande hundar tilldelas poäng för Excellent,
samt för CK, vilket leder till att flera hundar deltar i tävlingen. Förändringen innebär
också att tilläggspoängen beräknas på antalet anmälda hundar, istället för dagslägets
beräkning på det deltagande antalet. Förändringen motiveras med att det underlättar
poängberäkningen betydligt, där man från arrangören får säkra uppgifter att räkna på. I
dagsläget är man beroende av resultatrapportering på plats, alternativt inväntan av
resultatredovisning på SKK Hunddata, vilket kan dröja.

Årets Avelshund och Årets Avelstik

Resultaten för samtliga avkommor som fått poäng enligt ovan läggs ihop. Minst två
avkommor måste ha fått poäng för att hanen/tiken ska få tävla.
Poängen räknas ihop av utställningskommittén. Hundar som ställts ut under
utmärkelseperioden deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan.

Årets Uppfödare

Resultaten för samtliga avkommor som fått poäng enligt ovan läggs ihop. Minst två olika
hundar måste ha fått poäng för att uppfödaren ska få tävla.
Poängen räknas ihop av utställningskommittén. Hundar som ställts ut under
utmärkelseperioden deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan.

Årets Veteran

Veteranerna har separat poängberäkning. De fem bästa poängsummorna läggs ihop.
Utmärkelser tilldelas vinnaren av Årets Veteran samt den sheltie med mest poäng av
motsatta kön, Årets BIM-veteran.
Poängen räknas ihop av utställningskommittén. Hundar som ställts ut under
utmärkelseperioden deltar automatiskt utan att behöva göra någon anmälan.
Veteraner tilldelade kvalitetsbedömning Excellent får poäng för placering i
veterankonkurrensklassen enligt följande;

Grundpoäng ÅRETS VETERAN

Poäng

1-vetkkl

10 p

2 vetkkl

8p

3-vetkkl

6p

4-vetkkl

4p

Tilläggspoäng ÅRETS VETERAN

Poäng

BIR-Veteran

2 p + 1 p per totalt antal anmälda veteraner

BIM-Veteran

1 p per anmäld veteran i eget kön

2-vetkkl – 4-vetkkl

1 p per anmäld veteran i eget kön

Veteran tilldelad CK

5p

Tilläggspoäng vid placering i bhkl/btkl

5p

Kommentar: Förändringen innebär att veteraner som blir placerade i bästa hane/bästa tik
premieras med 5 p extra. Att som veteran bli placerad i bästa hane/bästa tik är värt att
uppmärksammas.

***************************************************************************

Årets titlar – kopplade till den allmänna hundsporten
Samtliga utmärkelser är öppna för alla shelties oavsett ägarens nationalitet, om ägaren vid
tävlingstillfället är medlem i SSSK. Ägaren till hunden skall vara medlem i SSSK vid samtliga
poänggivande meriter, samt vid fastställande av det slutliga resultaten.
Föreslagen tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31
december.
Pris utdelas i samband med årsmötet, alternativt skickas till pristagare.
För att priset skall delas ut krävs att tre sökande finns inom varje gren/storleksgrupp.
Endast resultat uppnådda på officiella tävlingar i Sverige räknas
Ansökan, inklusive alla resultat, skall vara SSSK tillhanda senast den 15 januari året efter
tävlingsåret.
Ansökan skall innehålla:
- Hundens officiella namn och registreringsnummer
- Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas med i
beräkningen
- Ägarens namn, adress, telefonnummer samt mailadress

Årets Agilitysheltie

- endast placeringar med 0 fel räknas.
- max 5 resultat räknas varav minst ett resultat måste vara från agilityklass och minst ett

från hoppklass.
- resultat från olika klasser kan blandas.
- ett pris i vardera storleksgrupp utdelas: Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large
(minst 3 sökande i varje enskild storleksklass).
- om två ekipage skulle hamna på på samma poängsumma vinner det ekipage som har flest
antal 1:a placeringar i den högsta klassen.
-För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av
grundpoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.

Grundpoäng utifrån placering med 0 fel

Poäng

1:a

100 p

2:a

80 p

3:a

70 p

4:a

60 p

5:a

50 p

6:a

40 p

7:a

30 p

8:a

20 p

9:a

10 p

10:a

5p

Tilläggspoäng: Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen
Koefficient
Klass 1

1,0

Klass 2

1,3

Klass 3

1,5

Årets Rallylydnadssheltie

- det delas ut ett pris gemensamt för alla rallylydnadsklasser.
- max 5 st resultat räknas.
- resultat från olika klasser kan blandas.
- poäng räknas ut genom att lägga ihop klasspoängen med tilläggspoängen enligt tabell
nedan.
- endast poäng som räknas som godkänt (70 p och över) används
- För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av
klasspoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.
- om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det
bästa enskilda resultatet i den högsta klassen

Klasspoäng

Tilläggspoäng

70-74 p

+5p

75-80 p

+10p

81-84 p

+15 p

85-90 p

+20 p

91-94 p

+25 p

95-100 p

+30 p

Koefficient
Nybörjarklass

1,0

Fortsättningsklass

1,1

Avancerad klass

1,2

Mästarklass

1,3

Årets Lydnadssheltie
- det delas ut ett pris gemensamt för alla lydnadsklasser
- max 5 st resultat räknas.
- resultat från olika klasser kan blandas
- om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det
bästa enskilda resultatet i den högsta klassen

Pris

Startklass

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Uppflyttningsresulta
t

10 p

-

-

-

Godkänd

5p

-

-

-

1:a pris

-

15 p

25 p

35 p

2:a pris

-

10 p

20 p

30 p

3:e pris

-

5p

10 p

15 p

Kommentar: Tidigare har officiella resultatlistor (t ex Årets Agilityhund-lista alla raser
SAGIK) använts för att utse SSSK’s utmärkelser. Vi anser att det är viktigt att deltagare
från flera klasser uppmärksammas och har möjlighet att delta. Att använda ett
koefficientstystem/poängsystem i respektive gren, underlättar och särskiljer
svårighetsgraden mellan klasserna. Detta är också en förutsättning för att kunna räkna
resultat från olika klasser.
Förändringen innebär här dels koefficient-/poängsystemet, möjlighet att ta del av
utmärkelsen genom tävlan i flera klasser, samt att medlemmen själv skickar in resultat.
Att vara med på listan och sträva efter en hög placering kan vara en viktig morot inför
tävlingsprestationerna.

Trippeldiplom

Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra och stimulera till att visa och ta vara på
sheltiens mångsidighet.
Samtliga mottagare av SSSK's Trippeldiplom publiceras i Sheltiebladet, samt på SSSK's
Hemsida

Regler:

- Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång.
- Priset utdelas ej postumt
- Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till SSSK.
- Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts på officiella tävlingar i Sverige.
- Hundens ägare ska vara medlem i SSSK
- Ansökan inklusive alla resultat skall vara SSSK tillhanda senast den 15 januari
Hunden ska, förutom att ha uppnått minst första pris i kvalitetsklass på officiell
utställning. För utställningsresultat uppnådda efter 2011-01-10 gäller lägst ”Very Good” i
kvalitetsklass på officiell utställning, ha minst två av följande meriter från officiella
prov/tävlingar:
- Agility: hunden ska vara uppflyttad till klass II i agilityklass (ej hoppklass).
- Bruksprov: hunden ska ha tävlat i appellklass och erhållit uppflyttningspoäng till lägre
klass.
- Freestyle: hunden ska vara uppflyttad till klass II.
- Heelwork To Music: hunden ska vara uppflyttad till klass II.
- Nosework: hunden ska vara uppflyttad till NW2 i samtliga fyra moment: behållarsök,
inomhussök, utomhussök och fordonssök.
- Lydnadsprov: hunden ska vara uppflyttad till lydnadsklass 1
- Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov.
- Rallylydnad: hunden ska vara uppflyttad till fortsättningsklass.
Kommentar: Meriten Vallhundsprov tas bort, då grenen ej är en officiell merit för rasen.
Möjligheten finns att återinföra denna merit i framtiden, i det fall det blir en för rasen
officiell provmerit att uppnå (ex. Godkänt anlagsprov).
Följande officiella grenar/prov införs: Heelwork To Music, Nose Work.
Förändrat meritkrav på lydnadsprov (från tidigare 1:a pris, till uppflyttad till lydnadklass
1) med hänsyn till regeländring.
Förändrat meritkrav, från Excellent till Very Good på utställning, vilket bättre motsvarar
tidigare angiven merit (1:a pris).

Nya utmärkelser

Föreslås att från och med 2018 införa följande nya utmärkelser:
- Årets Allroundsheltie (målsättningen är att uppmuntra sheltieägare att delta i flera av
de olika tävlingsformer som finns och därmed visa på rasens mångsidighet. Målsättningen
skall vara att samla så många poäng som möjligt, i så många olika aktivteter som möjligt.
- Årets Freestyle Sheltie
- Årets Heelwork To Music Sheltie
- Årets Nose Work Sheltie
Dessa utmärkelser bör följa gemensamma regler som gäller för övriga Årets titlar –
kopplade till den allmänna hundsporten.
Kommentar: Föreslås att vi under 2017 fortsätter arbetet med att ta fram förslag till
poängberäkning för dessa nya utmärkelser. Detta då många av de officiella reglerna för de
olika hundsporterna är nya fr o m 2017-01-01 och vi önskar följa hur dessa tillämpas för
att kunna ta fram en hållbar och rättvis poängberäkning. Föreslås även att mindre
revideringar kan fastställas av styrelsen. Omfattande revideringar anses vara en fråga för
årsmötet.
Ulrika Nordieng
Linda Ivarsson

