Förslag Revidering av Sv. Boxer klubbens VP & MP
För att hålla kvalité och status är det viktigt att Sv.Boxerklubbens Vandrings & Minnespriser inte blir
för många. De skall i första hand spegla de åtagande Boxerklubben har för att befrämja avel av en
sund funktionell brukshund med korrekt exteriör och bör i första hand inrikta sig på att prioritera
rasspecifika prov. Det är också viktigt att behålla grundkoncept i flera VP eftersom de är en del av
klubbens historia.
Alla beslut om ändringar i statuter tas av AS och AS har tolkningsföreträde

Allmänt för alla VP/MP
Det bör vara samma regler ang. ägarförhållande, idag finns för många VP/MP krav på att hunden
skall vara svenskägd.
Vi anser inte att det är rätt att värdera vissa medlemskap högre än andra och tycker att medlemskap
i Svenska Boxerklubben skall räcka.
Förslag samtliga VP/MP: Ägaren skall vara medlem i Svenska Boxerklubben
Komplettering för tävlingsgrenar Bruks, IPO/BSL, Lydnad
Förslag: Hundens ägare och förare skall vara medlem i Svenska Boxerklubben

Poäng för resultat på SM i Bruks, IPO eller Lydnad
Avser SBK:s arrangemang för alla raser, (inte Boxer SM)
Idag krävs på SM för brukshundar att hunden placerar sig topp 3 för att resultatet skall premieras
med poäng. På SM i Lydnad och IPO är skrivning i reglerna lite annorlunda. Vi föreslår reglerna
justeras så att de blir lika i alla grenar och att hundar som uppnår lägst godkänt resultat på SM
tilldelas tre poäng utöver det tävlingsresultatet ger.
Förslag: Hund som kvalificerat sig och deltagit med godkänt resultat på SM för Brukshundar, IPO
eller Lydnad tillgodoräknas tre poäng utöver de poäng som tävlingsresultatet ger.

Poäng ifrån Mentalprov
Poäng för resultat i mentalprov har tidigare gett poäng till Uppfödare och avelshundar.
Förslag: poäng för titel Korad utgår

Icke Rasspecifika prov (ej lydnadsprov)
Inga centrala VP, focus bör ligga på de egenskaper som Boxerklubben har avelsansvar för. På lokal
nivå kan Lo själva välja att ha priser även i dessa grenar.
Vid enskilda prestationer under året som tex placering på SM i icke rasspecifikt prov kan AS välja att
dela ut hederspris till hunden

Forester Johnssons Vandringspris
SBK:s regelrevidering 2017 innebär att hund utan begränsning kan fortsätta tävla i klass även efter
uppflyttning (undantag Akl). För att bibehålla grundtanken i Forester Johnsson föreslår vi att denna
möjlighet regleras.
Förslag: Efter att hund nått resultat uppflyttad i appell-, lägre eller högre kan den inte
tillgodoräkna sig fler resultat i samma kombination av gren/klass

Allround Boxer
Statuterna som ligger på hemsidan är fel!
Statuterna uppdaterades inför tävlingsåret 2013 och inkluderar även IPO/BSL.

Allround Boxer-Barbro Rydin minnespris
Dessa priser är för lika, i stort sett varje år vinner samma hund bägge priserna.
Priserna domineras helt av poäng ifrån utställning, minst CK krävs för att kunna konkurrera om priset
och statuterna för Peggy Ceder ger höga poäng.
Ex: PC, BIR 10p, Bim 8 p för att få dessa poäng på Bruksprov måste hunden ha Cert, Cacib eller
placering på SM för Brukshundar.
Priserna kan med fördel slås ihop, statuterna bör justeras så att det inkluderar fler hundar och
minskar dominansen av utställning.
Förslag: Barbro Rydins minnespris till bästa allroundboxer, nya statuter

Bästa avelstik
Instiftades för att premiera tikarna, Idag används många utländska hanhundar och problemet med
matadoravel i Sverige har i princip försvunnit. Det har visat sig att tikar Konkurrerar väl i med
hanarna och därmed har grunden för detta pris försvunnit.
Förslag: Priset utgår

Idag finns centralt utöver Vandrings och minnespriser även pris till SM och årsvinnare i samband
med Boxer SM i utställning, bruks, IPO/BSL och lydnad
Peggy Ceder
Ta bort Svenskägd, ta bort poäng för placering R BH/BT,
revidera text så minst 4 utställningar räknas
Forester Johnsson
Ändring ang. SM samt krav på medlemskap för förare se separat text.
Efter att hund nått resultat uppflyttad i appell-, lägre eller högre kan den inte tillgodoräkna sig fler
resultat i samma kombination av gren/klass.
Bästa Veteran
Ingen ändring
Maj-Britt Larssons MP till bästa Lydnadsboxer
Ändring ang. SM samt krav på medlemskap för förare se separat text
Bästa IPO/BSL
Ändring ang. SM samt krav på medlemskap för förare se separat text
Barbro Rydins minnespris
Slås ihop med allround till tävlingsåret 2019
Bästa Allroundboxer
Utdelat 2012, nya statuter finns sedan tävlingsår 2013
nya statuter från tävlingsår 2019
Bästa Uppfödare
Ta bort poäng för titel Korad
Bästa avelshund
Ta bort poäng för titel Korad
Bästa avelstik
utgår
Borgefors VP till Bästa avelshane
Utdelas för tävlingsår 2018 och tillfaller efter det Jill Mellström för alltid
Alf & Christina Gunnerfälts VP
Utgår när samma ägare vunnit priset 3 gånger

