
Kitty & Cassies vandringspris 
till Bästa Utställningscollie 

 
Att delas ut av Östra Lokalområdet till årets bästa utställningscollie inom 
Östra Lokalområdet. Gällande endast officiella utställningar under tiden  
1 November – 31 Oktober. Priset är ständigt vandrande.  
 
För att få tävla om priset skall ifrågavarande hund vara HD-ua, 
karaktärstestad eller MUH-beskriven med godkänt resultat, samt ögonlyst 
med känt resultat sam valp. 
 
Vid eventuell upplösning av Östra LO skall priset återgå till donatorerna. 
 
Poäng sammanräknas utifrån resultat från högst fem (5) utställningar. Vinst 
erhållen på Collieklubbens utställningar ger en (1) poäng extra per erhållen 
merit. Samtliga erhållna meriter från varje kritik räknas ihop, skulle två eller 
fler hamna på samma poäng så räknas i första hand den med flest resultat 
från Collieklubbens utställningar. 
 
Säsong 1 November – 31 Oktober. Ansökan görs snarast efter säsongens slut 
dock skall ansökan vara SCK Östra LO tillhanda senast 5 November, kopia på 
HD-resultat, K-test/MUH-beskrivning, eller genomfört MH med kryss i ruta 1, 
2, eller 3 på moment 10 (skott), ögonlysningsresultat samt kritiker skall 
bifogas ansökan. 
 
Den årliga innehavaren har fullt ansvar för priset och att det återsänds till 
Östra LO senast 1 November. På priset skall en platta med det år priset 
erhölls och hundens namn ingraverat sättas på sockeln, ombesörjes av 
vinnaren. 
 
Skulle priset förkomma eller skadas gravt är dåvarande innehavare ansvarig 
för att priset ersätts eller återställs i ursprungligt skick. 
 
Donatorerna äger rätt att tävla om priset. 
 



Placering   Poäng 
CACIB   10 
Cert   9 
CK   8 
Reserv CACIB  7 
BIR   10 
BIM   9 
1 Btkl alt 1 Bhkl  10 
2 Btkl alt 2 Bhkl  9 
3 Btkl alt 3 Bhkl  8 
4 Btkl alt 4 Bhkl  7 
Resev Btkl alt resev Bhkl 6 
BIG 1   10 
BIG 2   9 
BIG 3   8 
BIG 4   7 
BIG 5   6 
BIS 1   10 
BIS 2   9 
BIS 3   8 
BIS 4   7 
BIS 5   6 
 


