
Statuter för SAR-uppfödarlista

SAR-gruppens uppdrag och målsättning är att bidra till att fler individer i färgen grå och
aprikosröd (förkortas SAR) blir kvalitetsbedömda på utställning. Med förhoppning om att
den exteriöra kvalitén skall förbättras inom SAR-färgerna. För att motivera uppfödare att få
fler uppfödda hundar utställda skapas denna SAR-uppfödarlista. En lista baserat på
utställda hundar (max 6 individer till antalet) från en och samma uppfödare, där varje
kvalitetsbedömning ger poäng samt att högre poäng delas ut om hunden får ck eller blir
placerad i bästa hane respektive bästa tik.

• Resultat räknas från Svenska Pudelklubbens rasspecialer samt
SKK-länsklubbsutställningar under ett och samma kalenderår 1 jan – 31 dec (1 juli-31 dec
2021).
• Uppfödaren ansvarar för att själv skicka in resultat från de hundar hon/han ämnar tävla
med innan den 31 december via ett google-dokument på hemsidan, antingen löpande eller
vid årets slut.
• Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Pudelklubben vid årets slut (vid fler
kennelinnehavare måste alla vara medlemmar).
• Hundarna skall dela kennelnamn och vara uppfödda av en och samma uppfödare
(behöver alltså ej ha samma ägare).
• Hundarna skall vara registrerade i färgen grå eller aprikosröd.
• Listorna är uppdelade, en lista för storpudlar samt en lista för de tre små storlekarna (en
uppfödare av de tre små storlekarna kan alltså blanda individer från dessa).
• Resultat får räknas för 6 olika individer.
• Varje individ får tillgodoräkna sig resultat från 3 olika utställningstillfällen.
• Högsta resultat per utställningstillfälle räknas.

Om två uppfödare hamnar på lika många poäng vid årets slut vinner den med högst
placerade hundar.

Poängsystem:
1 poäng Very Good
2 poäng Excellent
4 poäng CK
5 poäng bh4/bt4
6 poäng bh3/bt3
7poäng bh2/bt2
8 poäng bh1/bt1



Statuter Årets SAR-uppfödare
Här hittar du statuterna för tävlan om årets SAR-uppfödare
Klicka på bilden så öppnas de i en ny flik/nytt fönster.
Ansvarig för listan: Mona Plånborg
E-post: sar-uppfodarlistan@pudelklubben.se


