KKK-HHS ry:n kiertopalkinnot ja säännöt

Yleisiä palkintoja
Kunniapuheenjohtajan kanakoirapokaali (J. Schauman
1985) Vuoden kanakoiralle
Vuoden setteri / pointteri sääntöjen pistelaskun mukaan eniten
pisteitä saanut koira. Palkinto kiertää ikuisesti.

Vuoden nuori kanakoira -palkinto
Vuoden nuori setteri / pointteri sääntöjen pistelaskun mukaan eniten
pisteitä saanut koira.

Finnstar peltopyypatsas - Vuoden kasvattaja -palkinto
Palkinto kiertää ikuisesti. Edellisvuoden Kultamaljakilpailuun ja
kyseisen vuoden Derby-kilpailuun osallistuneiden koirien tulosten
perusteella, kenen kasvattamat koirat ovat saaneet kyseisistä
kilpailuista suurimman yhteenlasketun pistemäärän.

Kilpailussa loppukilpailuun päässyt koira saa 2 pistettä. Tämän
lisäksi voittajat saavat 7pistettä, 2. sijoitetut 5 pistettä, 3. sijoitetut 4
pistettä, 4. sijoitetut 3 pistettä ja 5. sijoitetut 2pistettä.
Eniten pisteitä saanut kotimainen kasvattaja saa arvonimen Vuoden
kasvattaja ja se merkitään rotujärjestön vuosikirjaan.
Barkas-malja (H. Bardy 1936)
Koiralle, joka saman syksyn aikana saa sekä metsä- että
kenttäkokeessa AVO 1. Amatöörin kouluttama ja ohjaama. Mikäli
useampi koira tulee kyseeseen, palkitaan nuorin; mikäli saman
ikäiset, palkitaan uros; mikäli samaa sukupuolta, palkitaan kaunein.
Kokeen tuomari saa ulkomuotoarvostelussa käyttää parhaaksi
katsomaansa asiantuntijaa.
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Nynäs-kulho (H. Hackman ja E. Rosenlew 1949)
Kiertopalkinto kaikissa kerhon kenttäkokeissa parille, joka koko
koeajan on esiintynyt urheilullisimmin ja herrasmiesmäisimmin sekä
osoittanut parasta yhteistyötä. Vähimmäisvaatimus VOI 3, AVO 2. tai
NUO 1. Kenttäkokeiden tuomarit yhdessä päättävät voittajan. Mikäli
useita tasaväkisiä ehdokkaita, saa palkinnon ohjaaja, joka itse on
jouluttanut koiran. Ammattikouluttaja ei saa kilpailla maljasta, mutta
hänen kouluttamansa koira saa, jos omistaja itse sitä ohjaa.

Fieldborn-lipas (R. Kreuger 1956)
Koiralle, joka Kultamalja- ja Derbykilpailuissa on saanut yhteensä
korkeimman pistemäärän. Pisteet: 1 = 4p, 2 = 3p, 3 = 2p ja 4 = 1p. Jos
pisteet ovat tasan, tuomarit arvostelkoot tyylin, vauhdin, haun ja
linnunlöytökyvyn. Sen jälkeen ratkaiskoon arpa. Kolmesta poikki.
Tanskan englanninsetteriklubin pokaali (1978)
Parhaalle ulkomailla käyttökokeessa palkitulle koiralle.

SKL:n pystykorva
Kiertopalkinto hallituksen ulkopuoliselle henkilölle, joka erityisen
ansiokkaasti on osallistunut yhdistyksen toimintaan.

Matten pikari (B. Jaatinen 1962)
Emännän tulee olla naimisissa isännän kanssa, joka on kerhon jäsen.
Isännän ja koiran tulee olla tunnustettua rotua ja tyyppiä. Emännällä
tulee olla jokaisena vuoden päivänä riippumatta siitä, metsästääkö
isäntä tai kilpaileeko hän tai ei, rakastettava suhde koiraan. Samoin
isäntään. Emännän tulee näkyvästi osoittaa kiinnostuksensa koiran
hyvinvoinnista. Samoin isännän. Emäntä, joka parhaiten täyttää ylläolevat vaatimukset, valitaan vuoden emännäksi ja saa pikarin
vuodeksi itselleen. Isäntä huolehtii kaiverruksesta ja muista
kustannuksista. Hallitus yhdessä koetoimikuntien kanssa valitsee
vuoden emännän. Sadasta poikki.
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Taaton tooppi (M. Fairhurst 1990)
Palkinto kiertää ikuisesti. Se jaetaan vuosittain kerhomme
keskuudessa kokeissa kilpailevan, tarmokkuutta ja urheiluhenkeä
edustavan, omaa rotuansa eteenpäin vievän naisohjaajan turvalliselle
taustavoimalle - miehelle. Palkinnon jaossa voidaan käyttää harkintaa
tilanteen mukaan ottaen seuraavat näkökohdat huomioon:
Naisohjaajan on osallistuttava itse jakovuonna kokeisiin, palkintojen
saanti ei ole aivan välttämätöntä, mikäli hän muuten osallistuu
rakentavasti kerhon toimintaan, koirien kasvatukseen/jalostukseen tai
muunlaiseen kenneltoimintaan. Miehen on myös kilpailtava, tulokset
eivät välttämättömiä, jos emännälle niitä kertyy, eikä isännältä vaadita
välttämättä jakovuonna kilpakentillä näyttäytymistä. Syynä saattaa olla
sairaus, matka tai sinä vuonna isännällä ei yksinkertaisesti ole koiraa.
Tämän palkinnon jaossa haluan huomioitavan koko koe-kauden tulokset
tai muut meriitit.

Esa Heleniuksen-muistopalkinto
Kiertopalkinto nuorelle ohjaajalle kerhon kokeissa. Palkinto jaetaan
ensisijaisesti metsäkokeissa. Hallitus ja palkintolautakunta valitsevat
voittajan.

Naisten pokaali (fru H. Pahle 1971)
Kiertopalkinto parhaalle naisohjaajalle, joka on koirallaan päässyt
palkinnolle. Pisteet: VOI 1+sertti = 9p, VOI 1 = 6p, VOI 2 = 4p, VOI
3 = 2p, AVO 1 = 7p, AVO 2 = 3p, AVO 3 = 1p, NUO 1 = 4p, NUO 2
= 2p, NUO 3 = 1p, KUL 1 = 6p, KUL 2 = 4p, KUL 3 = 2p, DER 1 =
6p, DER 2 = 4p, DER 3 = 2p. jos pisteet ovat tasan, ratkaisee paras
palkinto. Jos sekin on tasan, ratkaisee kerhon hallitus voittajan.

