
Tävlingsregler för SWCKs topplista för utställning 
Fastställda vid SWCKs Årsmöte 2012-03-31 

Två helt separata topplistor beräknas – en för welsh corgi cardigan och en för welsh corgi 
pembroke. Varje lista av dessa två baseras på enbart den egna rasens resultat. Poäng 
beräknas på resultat som uppnåtts vid officiella utställningar i Sverige under kalenderåret. 
Hela underlaget till poängberäkningen ska hämtas från SKKs databas Hunddata. 

I texten nedan innebär “5*” att om färre än 5 stycken av angiven enhet finns registrerad i 
SKKs databas Hunddata skall registrerat antal och resultat användas. 

För att delta i tävlingen krävs följande: 
För deltagande om Årets Corgi så skall ägaren vara medlem i Swck. Ägarens uppgifter, dvs 
namn och adress skall också finnas tillgängliga på hunddata. Om de av olika anledningar inte 
finns där åligger det ägaren av resp. corgi att meddela hundens namn, reg nr och ägarens 
uppgifter till corgiagneta@outlook.com senast den 31/12. Om inte så görs kommer hundens 
resultat inte tillgodoräknas till Årets Corgi. 

Likaså om man av olika anledningar inte vill att ens hund skall vara med på listorna så skall 
man innan den 31/12 meddela detta till ansvarig för listorna. 

Årets corgi hane/tik 
Poängen består av grundpoäng för placering i bästa hanhunds- resp. bästa tikklass, samt 
tilläggspoäng. Poäng från de 5* bästa utställningarna summeras. 

Grundpoäng: 

BIR 12 poäng 
BIM 10 poäng 

2bhkl/ 2btkl  8 poäng 
3bhkl/ 3btkl  6 poäng 
4bhkl/ 4btkl  4 poäng 

CK utan placering  1 poäng 
Tilläggspoäng i rasen: 

 

Årets avelscorgi hane/tik 
Hund med avkomma som kvalificerat sig för poäng enligt Årets corgi. 
De 5 bästa avkommornas 5* bästa resultat summeras. 

Årets corgiuppfödare 
Uppfödare med hund som kvalificerat sig för poäng enligt Årets corgi. 
De 5 bästa hundarnas 5* bästa resultat summeras. 

 

 

 

För BIR 1 poäng för samtliga ”slagna” hundar i rasen. 
För övriga 1 poäng för varje ”slagen” hund i eget kön. 



Årets veterancorgi hane/tik 
Veteraner har separat poängberäkning, men kan även placera sig på Årets corgi. 
Poäng från de 5* bästa utställningarna summeras. 

Grundpoäng: 

Tilläggspoäng i rasen: 

För alla i veteranklass 1 poäng för varje ”slagen” hund i eget kön. 

  

	

1 vetkk 10 poäng 
2 vetkk  6 poäng 
3 vetkk  4 poäng 
4 vetkk  2 poäng 

CK utan placering  1 poäng 


