Regler och anvisningar för SvIVKs utställningar, rev B
Bakgrund
Vid SvIVK's årsmöte i februari 2014 beslutades att från och med 2015 skall även
resultat från klubbens samtliga inofficiella utställningar ingå vid poängräkningen för
Årets Vinstrikaste Varghund, hane, tik och veteran, Årets Vinstrikaste Uppfödare samt
Vinstrikaste Avelshund, hane och tik. Liksom tidigare räknas även resultat från
officiella utställningar arrangerade av SKK, SKKs länsklubbar, Svenska
Vinthundsklubben samt vår egen klubbs Stora Special.
Anledningen till att inkludera även SvIVKs inofficiella utställningar är att dessa bedöms
av mycket raskunniga domare med lång erfarenhet av Irländsk Varghund vilket torde
gynna rasen.
I samband denna ändring passar vi på att samla de regler och rekommendationer som
ska gälla vid klubbens utställningar, därav detta dokument som vid behov kommer att
uppdateras. En sådan uppdatering görs inför 2016 där vi uppdaterar krav på domare
vid klubbens inofficiella rasspecialer samt tar bort kravet på min antal hundar på
klubbens utställningar.
Denna version av dokumentet gäller från och med 2016-01-01.
Huvudregel
Vid samtliga SvIVK's utställningar gäller SKKs Utställning och Championat regler.
Utställnings- och championatsregler
Vid SvIVKs inofficiella utställningar gäller i tillägg: Anvisningar för utställningar som
inte stambokförs

Arrangemang
Klubben arrangerar varje år en officiell utställning, Stora Specialen samt 1-4 inofficiella
rasspecialer för Irländsk Varghund.
Det är klubbens styrelse som ansvarar för arrangemanget vid Stora Specialen. De
inofficiella rasspecifika utställningarna arrangeras normalt av klubbens
kontaktperson/er, ansvariga för respektive geografiska område men kan i
undantagsfall i stället arrangeras i styrelsens regi.
I tillägg till ovanstående kan stylelsen besluta om arrangemang av "Inofficiella
utställningar för samtliga raser". Där har styrelsen ansvaret för arrangemanget.

Domare
Domare och reservdomare till Stora Specialen skall vara en auktoriserad domare av
Irländsk varghund. I enlighet med beslut på årsmötet 1997 skall domare och
reservdomare till Stora Specialen vara beslutade 12 månader innan utställningen.
Informationen ska vara tillgängliga för medlemmar på begäran. Vid byte av domare
gäller SKKs regler.
Vid klubbens inofficiella rasspecialer behöver domaren och reservdomaren inte vara
auktoriserad men ska ha lång erfarenhet av rasen och helst ha eller ha haft egen
uppfödning. Domare till de inofficiella rasspecialerna ska vara utannonserad minst 3
månader innan utställning. Vid byte av domare gäller SKKs regler.
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Funktionärer
Funktionärer utses i enlighet med SKKs regler för officiella resp. inofficiella
utställningar, se under Huvudregel ovan, och följer dessa regler vad gäller åtaganden
och rättigheter.

Ekonomi
En utställning handlar inte om ekonomi utan är till för att stödja avelsarbetet och
därmed befrämja rasens utvecklig. Dessutom skall våra utställningar vara tillfällen för
gemytligt umgänge för klubbens medlemmar. Dock finns naturligtvis också en
ekonomisk aspekt. Grundregeln, rent ekonomiskt, är att våra utställningar skall lämna
ett positivt bidrag till klubbens ekonomiska resultat. Utställningen arrangörer gör i god
tid innan utställningen en budget som skall godkännas av styrelsen.
Vid anmälningstidens slut presenterar arrangören en ekonomisk bedömning av
faktiska intäkter/kostnader och styrelsen beslutar om utställningen ska genomföras.
Undantaget är Stora Specialen, som skall genomföras även om styrelsen befarar att
utställningen kommer att gå med förlust.

STYRELSEN SvIVK 2015
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