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STATUTER FÖR RÅGLÄNTANS KORTHÅRSTALLRIK
Priset instiftat 2007 av Åke Svensson, Rågläntans kennel. (Statuterna ändrade 2008) (donatorn
äger rätt att tävla om priset men ej erövra det för alltid)
Priset instiftat för korthårig svenskägd taxchampion (drev- eller gryt) som genom sin avkomma
visat framstående bruksegenskaper.
Berättigad att tävla om priset är korthårig tax, hane eller tik, fallen efter korthåriga föräldrar.
Priset utdelas årligen av Svenska Taxklubbens huvudstyrelse och ska härvid tilldelas den person
som den 31 december kvalifikationsåret var ägare av den vinnande taxen samt medlem i SvTK.
Huvudstyrelsen har att vid utseendet av vinnande tax iakttaga följande:
1. För de av den tävlande taxens avkomlingar i första led, som vid utställning tilldelats andra
pris/good i öppen klass eller unghundsklass och som under sist förflutna kalenderår
(kvalifikationsåret) tilldelats pris vid grytprov eller drevprov inom Norden, räknas poäng enligt
nedanstående poängskala:
Godkänt grytjaktprov

8 poäng

Första pris drevprov

8 poäng

Godkänt grytanlagsprov/kvalitet 1

5 poäng

Andra pris drevprov

5 poäng

Tredje pris drevprov

3 poäng

För varje avkomma gäller att poäng räknas endast för ett (1), och då det högst poängsatta priset.
2. För tävlande tik ska den enligt ovan framräknade poängsumman multipliceras med faktorn
2,0. För hane gäller att poäng får tillgodoräknas för högst 10 avkomlingar (kan dock komma att
ändras, beroende på RAS handlingsplan).
Priset ska för året tilldelas den tax som kan tillgodoräkna sig den högsta beräknade
poängsumman. Priset tillfaller för alltid den hundägare som erövrat detsamma minst tre gånger,
och då med tre olika taxar.
Priset ska EJ ingraveras med vinnarens namn samt ägare, utan ett kort ska tas på vinnaren och
föras in i medföljande album, där alla uppgifter även förs in. För den händelse att
bestämmelserna rörande prissättning vid grytprov eller drevprov skulle ändras äger Svenska
Taxklubbens huvudstyrelse rätt att vidtaga härav betingade ändringar av den i punkt 1 angivna
poängskalan.
Ägaren till avelshund som anser att denna hund bör komma i fråga vid tävlan om Rågläntans
korthårstallrik ska senast den 15 januari skicka in sin anmälan digitalt via mail till SvTK:s
sekreterare, sekreterare@taxklubben.org.
OBS! Anmälan ska innehålla uppgift om den tävlande taxens- och föräldrars namn och
registreringsnummer samt en förteckning över de avkomlingar i första led, som under sist
förflutna kalenderår (kvalifikationsåret) tilldelats pris vid gryt- eller drevprov.
För dessa avkomlingar ska lämnas uppgift om under kvalifikationsåret erövrade pris vid gryt- och
drevprov samt plats och tid för de prov, där dessa pris erövrats. Uppgift ska vidare lämnas om de
pris avkommorna erhållit vid utställning. Anmälan ska slutligen innehålla en försäkran att den
tävlande taxen befann sig i livet vid kvalifikationsårets utgång.

