
Motion 5 

Motion till Chihuahuacirkelns årsmöte  

 

Vi föreslår att det, liksom för utställningshundar, årligen utses ”Årets Chihuahua” inom agility, 

rallylydnad, lydnad, freestyle, HTM (heelwork till musik), viltspår samt ”Årets Allroundchihuahua”.  

 

Vi föreslår då också att de10-i-topp listor inom ovanstående discipliner som nu administreras på 

Facebook-gruppen ”Aktiv Chihuahua” blir Chihuahuacirkelns offentliga listor och fortsättningsvis 

även läggs upp och uppdateras kontinuerligt på Chihuahuacirkelns hemsida under egen flik/rubrik. 

Under denna rubrik kan man lägga upp de olika grenarna som egna rubriker/länkar, samt en kort 

beskrivning av hur grenen går till. Uppdateringarna och all bakgrundsinformation kan ombesörjas av 

oss som redan nu administrerar listorna på ”Aktiv Chihuahua” (Eva Thorell och Sandra Engström). 

 

Poängberäkningen får ses över och vid behov justeras efter något år om det visar sig vara brister i 

den. För att tävla om Årets allround chihuahua måste hunden uppnått minimumresultat i minst 3 

grenar där förutom ovanstående 6 grenar också utställning inräknas. 

  

Vi tror att ett uppmärksammande av övrig hundsport inom rasen skulle stimulera många 

chihuahuaägare till nya aktiviteter och visa att chihuahuan är en mycket allsidig och användbar hund. 

Det skulle också kunna få en ny grupp presumtiva köpare att intressera sig för vår ras. 

Chihuahuacirkeln har ju till uppgift att främja avel och utbredning av chihuahua och vi tror detta är 

helt i linje med den intentionen. 

  

Det kan nämnas är att det i skrivande stund finns 34 chihuahuor som tävlat officiellt i någon av 

ovanstående grenar, en siffra som fördubblats under 2013 jämfört med föregående år. Utöver dessa 

finns det många nya ekipage som ännu inte startat officiellt och även många som startat inofficiellt. 

Av de 22 hundar som finns med på de olika 10-i-topp listorna (flera hundar tävlar i flera grenar) är 13 

utställda med EXC eller bättre (8 CK/CERT och 1 CH) vilket också visar att man inte behöver välja utan 

både kan vara snygg och smart! 
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