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Reglement AOC
Algemeen
Artikel 1
Bij KLN-diergroepen kunnen inzenders met een KLN fokkersnummer dieren
in erkende rassen, die een kleur of tekening hebben die bij dat ras niet erkend
is, inschrijven in de AOC klasse (any other colour). Deze kleur of tekening
moet als zodanig zijn beschreven in de standaard van de betreffende
diergroep.
Voorwaarden
Artikel 2
De organisatoren van shows etc. zijn vrij al dan niet dieren voor deze klasse te
vragen, maar KLN dringt er wel op aan omdat zij dit een verrijking vindt voor
fokkers die graag experimenteren met kleurslagen.
Procedure
Artikel 3
De volgende regels zijn van toepassing:
1. De fokker schrijft zijn dieren in onder de in de Nederlandse standaard
erkende rasnaam en de op dat ras niet erkende maar wel in de
Nederlandse standaard beschreven kleurslag, voorafgegaan met de
aanduiding AOC;
2. Deze dieren worden bij de overige dieren van het ras geplaatst, of
afzonderlijk per diergroep bij elkaar. Voor deze klasse geldt altijd een
separaat prijzenschema;
3. In deze klasse mogen geen volledig erkende rassen (kleur(slag) op dat ras
wel erkend) ingezonden worden.
4. De dieren moeten voldoen aan alle standaardeisen zoals aangegeven in de
vigerende rassenstandaard.
5. De in deze klasse ingezonden dieren moeten aan alle specifieke
tentoonstellingseisen voldoen, zoals die ook gelden voor dieren in de
erkende klasse.
6. De dieren hoeven niet te voldoen aan de specifieke voorwaarden die een
speciaalclub aan het ras stelt, zoals bijvoorbeeld het niet accepteren van
bepaalde tekening of kleur(slag).
7. De dieren worden door reguliere keurmeesters gekeurd en volgens de
standaard van een predicaat voorzien en worden op de gebruikelijke wijze
geklasseerd in die AOC klas;
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8. Het maximaal aantal te keuren dieren per dag door een keurmeester
is 60. Keurt een keurmeester ook in een andere klasse zoals de (volledig)
erkende klasse of Vrije Klasse, dan moet het maximaal aantal te keuren
dieren berekend worden op basis van de verhouding van het aantal dieren
in die klassen.
9. AOC dieren doen niet mee aan de rassenprijs van dat volledig erkende ras,
maar alleen aan de specifieke AOC prijzen.
Prijzen
Artikel 4
1. De showorganisatie kan vanaf bijvoorbeeld 10 in concurrentie
ingeschreven AOC dieren per diergroep ook prijzen uitzetten.
2. Keurt een keurmeester 8 AOC dieren of meer in één diergroep, dan moet
hij aan die AOC groep op de gebruikelijke wijze KLN-prijs 400 toekennen.
3. Zijn op bondsshows, nationale shows of de nationale jeugdshow (niet op
provinciale kampioenshows of rasgebonden Europashows) per diergroep
tenminste 25 AOC dieren in concurrentie ingeschreven, dan stelt KLN
voor de AOC-winnaar in die diergroep een KLN bondsprijs ter
beschikking.
Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van KLN op
14 juni 2014 en is gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 18 juni 2016
en gaat in met het tentoonstellingsseizoen 2016/2017.
Te zijner tijd zal dit reglement in de tentoonstellingsreglementen opgenomen
worden.
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