Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 1
Önskemål om att skänka vandringspris till FRK.
Bakgrund
Huvudstyrelsen har emottagit önskemål från Anna-Lena Wendt och
Ingela Karlsson att få skänka ett vandringspris till Flatcoated Retrieverklubben
enligt statuter nedan. Ett vandringspris där resultat tagna utomlands får räknas med.
Tidigare beslut
Årsmöte/Fullmäktige har för en längre tidsaspekt bakåt fattat beslut om att alla
vandringspriser inom Flatcoated Retrieverklubben enbart ska gälla svenska meriter.
Huvudstyrelsens förslag
Med anledning av tidigare beslut ber huvudstyrelsen fullmäktige fatta beslut i frågan
om regeln ska ändras eller kvarstå.
Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben

Mekko och LeiasVandringspris
Vandringspris instiftat för att hedra två av Sveriges mest jaktmeriterade flattar, NORD JCH DK BRCH
DK WTCH FTAW Coatfloats Marimekko, ”Mekko”, och NORD JCH DK BRCH SE SpCH NVMJ 2015
Waternuts Caleigh, ”Leia”. Mekko och Leia är - förutom att de båda bl a har Cert på A-prov, Cert på
officiellt WT, tillsammans har ingått i laget som vunnit lagtävlingen på Nordiska Mästerskapet för
flatsex år i rad, vunnit Norska Retrievermästerskapets veteranklass - två av ytterst få retrievers som
erhållit jaktchampionat i fyra nordiska länder.
Priset är utformat för att premiera årets mest framgångsrika svenskägda Flatcoated Retriever på
jaktprov.Priset är ständigt vandrande och utdelas årligen i samband med FRKs klubbmöte. Priset
instiftades 2016. Eventuell revidering av statuterna ska ske i samråd med instiftarna.
Tre resultat, endast officiella stambokförda meriter,enligt nedan fastställda statuter får räknas, plus
eventuella pluspoäng för placering på nämnda mästerskap eller deltagande i mästerskap som kräver

kvalificeringsresultat. Har championat eller HP erhållits under året räknas detta som extra pluspoäng.
Om två eller fler ekipage erhåller samma poäng vinner den hund med högst resultat på A-prov.
Hunden ska föras av ägaren eller någon i dennes familj.
Vinnaren ombesörjer att ett foto på ekipaget, samt en kort beskrivning över hur meriterna erhållits,
sätts in i det fotoalbum som medföljer priset.Vinnaren förbinder sig att returnera priset till FRKs
huvudstyrelse i god tid före nästkommande klubbmöte.
Markaryd 2016-11-01
Ingela Karlsson& Anna-Lena Wendt
A-prov

B-prov Elitklass

Officiellt WT
Elitklass/Vinnarklass

CACIB/R-CACIB, Cert/CK oavsett land,
FTW (vinnare) Open (UK/Irland)
1:a pris/Excellent Ekl oavsett land, FTWA
(placerad)/CoM (UK/Irland)

20
18
Cert/CK (DK)
1:e Vinnare

16
15
14

2:e Vinnare

13

1:a pris (oavsett
land)
2:a pris Ekl/UDM/Godkänt Praktiskt
jaktprov/
2:a pris (oavsett
land)
3:e pris
1:a pris Åben/Godkänd
KKL/PlaceradNovice(UK/Irland)
Extra pluspoäng obegränsat antal
Plac 1-4 DK/NO Elitprövet, SE/NO/DK/FI
Retrievermästerskapet
Vinnare FM (Ekl) SE/FI
Deltagit DK/NO Elitprövet, SE
Retrievermästerskapet, FRKs
Rasmästerskap
Erhållitchampionat (A-, B-prov, WT)
Hederspris (HP)

Poäng

3:e pris (oavsett
land)

12
3:e Vinnare
4:e Vinnare

11
10

+ 4 poäng per mästerskap

+4

+ 1 poäng per mästerskap

+3
+1

+ 2 poäng per championat
+ 1 poäng oavsett antal HP

+2
+1

