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Reglement Vrije Klasse

Reglement Vrije Klasse
(Spiegel der Fokkerij)
Algemeen
Artikel 1
Bij KLN-diergroepen kunnen inzenders met een KLN fokkersnummer dieren
van die diergroepen inzenden in niet erkende rassen, kleuren of variëteiten.
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 het fokken van rassen en kleurslagen.
Procedure
Artikel 3
Als voorbeeld geldt de vrije klasse, zoals die op de Championshow (Spiegel der
fokkerij) en Oneto al min of meer gehouden wordt. De volgende regels zijn
van toerpassing:
1. In de vrije klasse mogen geen dieren ingezonden worden, die behoren tot
de erkende klasse of AOC klasse.
2. De vrije klasse is verder volkomen vrij. Er hoeft dus geen sprake te zijn
van een erkend ras, kleur of variëteit.
3. Deze vrije creaties worden ingedeeld in een separate afdeling op de show,
de Spiegel der fokkerij.
4. De eigenaar geeft de creatie een eigen (fantasie) rasnaam, kleur en
variatienaam, waarmee min of meer aangegeven moet worden wat de
creatie voorstelt. Verder levert de fokker bij het inkooien een beschrijving
van het fokdoel van de creatie, zodat de keurmeester min of meer objectief
kan keuren.
5. Dieren waarvoor een entverplichting geldt, moeten zijn voorzien van een
vaste voetring of oormerk volgens de regels van KLN. Het bewijs van
enting, waarop het nummer van het geshowde dier of dieren is vermeld,
moet zoals vermeld in het tentoonstellingsreglement, voor het inkooien
worden overlegd.
6. Het maximaal aantal te keuren dieren per dag door een keurmeester is
40. Keurt een keurmeester ook in een andere klasse zoals de (volledig)
erkende klasse of AOC Klasse, dan moet het maximaal aantal te keuren
Reglementen Kleindier Li0fhebbers Nederland – versie 18 juni 2016

Reglement Vrije Klasse

159

dieren berekend worden op basis van de verhouding van het aantal dieren
in die klassen.
7. De juryleden die deze dieren beoordelen, kunnen erkende keurmeesters
zijn, maar mogen ook andere creatieve deskundigen zijn.
8. De dieren worden beoordeeld op de volgende onderdelen:
a. De creatie volgens de beschrijving van de fokker. De puntenschaal is
van 1-10, oplopend overeenkomstig de kwaliteit.
b. Anatomische afwijkingen en problemen t.a.v. welzijn hebben
uitsluiting tot gevolg.
c. Schoonheidsfouten als een vorktand, witte pluis in de pels, witte nagel
e.d. zijn nooit uitsluitingsfouten.
9. Op de beoordelingskaart moet het deel, waar de beoordeling geschreven
moet worden, blanco zijn, dus o.a. geen zevenpositiekaart.
Prijzen
Artikel 4
1. De showorganisatie kan vanaf bijvoorbeeld 5 in concurrentie ingeschreven
dieren per diergroep ook prijzen uitzetten voor vrije-klasse.
2. Keurt een keurmeester 11 dieren of meer in de vrije-klasse, dan moet hij
aan die groep op de gebruikelijke wijze KLN-prijs 500 toekennen.
3. Zijn op bondsshows, nationale shows of de nationale jeugdshow (niet op
provinciale kampioenshows of rasgebonden Europashows) per diergroep
tenminste 10 dieren in concurrentie ingeschreven in de vrije-klasse, dan
stelt KLN voor de winnaar in die diergroep een KLN bondsprijs ter
beschikking.
Zowel de bedenker Hans Ringnalda als Ornithophilia hebben er mee
ingestemd, dat deze klasse onder de naam “Spiegel der Fokkerij” breder en
landelijk georganiseerd wordt.
Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van KLN op
14 juni 2014 en gaat in vanaf het tentoonstellingsseizoen 2014-2015.
Te zijner tijd zal dit reglement in de tentoonstellingsreglementen opgenomen
worden.
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