Propositioner for

KENNEL BEAUTIFULQUALIFIED Vandrepræmie
til Årets Sølvhan
1. Vandrepræmien til årets sølvhan i Old English Sheepdog Klubben er skænket klubben af Kennel
Beautifulqualified v/ Povl & Christa Stensig
2. Vandrepræmien har til formål at øge interessen for udstilling og opdræt af sunde og racetypiske Old English
Sheepdogs
3. Vandrepræmien udsættes én gang årligt, første gang til ÅRETS SØLVHAN 2014
4. Old English Sheepdog Klubbens normalt anvendte pointberegning er grundlag for tildeling af titlen ÅRETS
SØLVHAN
5. Såfremt Old English Sheepdog Klubben ændrer det nuværende pointsystem, således at titlen ÅRETS SØLVHAN
forsvinder, tildeles vandrepræmien årets næstmest vindende hanhund på danske udstillinger, godkendt af DKK
6. Vandrepræmien kan kun tildeles hanhunde, der ejes af Old English Sheepdog Klubbens medlemmer, og må ikke
tages ud af Danmark
7. Vandrepræmien overrækkes sølvhandens ejer på det følgende års generalforsamling – første gang i år 2015
8. Vandrepræmien uddeles i 10 år, sidste gang i år 2023, hvorefter pokalen vindes til ejendom af den hanhundeejer, der har vundet vandrepræmien flest gange og fortsat er medlem af OES Klubben
- Står flere ejere fortsat lige tildeles vandrepræmien den ejer, der har vundet flest gange med eget opdræt
- Står flere ejere fortsat lige, tildeles vandrepræmien den ejer, der har vundet flest gange med en dansk opdrættet
hanhund
- Står flere ejere fortsat lige, tildeles vandrepræmien den af de ejere, der står lige, der senest har modtaget vandrepræmien
9. Vandrepræmien skal ikke indgraveres
10. Med vandrepræmien følger en mappe, hvor vinderne indsætter et billede og en beskrivelse af vinderhunden.
Mappen er OES Klubbens ejendom og vil ved vandrepræmiens ophør blive skænket OES Biblioteket
11. Old English Sheepdog Klubbens til enhver tid siddende pokalbestyrer er forpligtet til at sørge for, at vandrepræmien er til rådighed på det tidspunkt, hvor den skal uddeles
Povl & Christa Stensig
Ribe, Marts 2014

