
Motion till Chihuahuacirkelns årsmöte 2015 

 

Nya topplisteregler fr.o.m. 2016-01-01 

Nuvarande regelsystem har varit i bruk i fem år och under den tiden har erfarenheten visat att vissa 

detaljer går att förbättra. Vi föreslår därför följande regler. 

Motionen avser tävlan om: 

Årets Korthårshane 

Årets Korthårstik 

Årets Långhårshane 

Årets Långhårstik 

Årets Veteran korthårshane 

Årets Veteran korthårstik 

Årets Veteran långhårshane 

Årets Veteran långhårstik 

Årets Uppfödare långhår 

Årets Uppfödare korthår 

Årets Avelshane 

Årets Avelstik 

Årets Korthårsvalp 

Årets Långhårsvalp 

 

 

Årets Korthårshane/-tik, Årets Långhårshane/-tik 

Poäng ges baserat på antal anmälda i respektive kön.  

1-4p för placering i BH/BT vid 1-5 deltagare och sedan +1p för var femte deltagande hund. Dvs om det 

är 42 hanar får BH1 12p och BH4 9p 

Varje hund räknar sina fem bästa utställningar för fem olika domare. 

Antalet poäng begränsas till den tredje största utställningen, dvs de två största utställningarna ger 

samma poäng som den tredje största. Detta för att undvika att en enskild domares åsikt påverkar för 

mycket. 

Extrapoäng:  

BIR ger 1 extrapoäng.  

Grupplacering(skk) eller BIS-placering(sdhk) ger 1 extrapoäng.  

BIS på StoraCC ger 2 extrapoäng. 

 

Om två eller flera hundar får samma poäng jämförs hundarnas sammanlagda poäng på de 

utställningar båda hundarna deltagit. Om båda hundarna deltagit på samma utställning 15 gånger 

räknas poäng på alla 15 och högst poäng vinner placeringen. Om detta inte löser problemet vinner 

hunden med flest extrapoäng, dvs BIR och finalplaceringar. Är det fortfarande oavgjort är det oavgjort.  

Denna särräkning sker på alla tio hundar på respektive lista. 

 

Årets Veteran korthårshane/-tik långhårshane/-tik 

 
Poäng motsvarar topplistepoängen, dvs de fem bästa utställningarna där veteranen placerat sig i 

BH/BT. 



Därutöver ges 3p för bir-veteran och 2p för bim-veteran (oavsett ck). Även här räknas de fem bästa 

utställningarna. 

Placering i BIS-veteran (skk) ger 2 extrapoäng. 

 

 

Årets Uppfödare långhår/korthår 

Krav för att kvalificera sig till respektive lista: 

- Visa en uppfödargrupp av aktuellt hårlag 

- Ha minst tre hundar av egen uppfödning placerad i BH/BT i aktuellt hårlag. 

Uppfödaren får tillgodoräkna sig topplistepoängen på sina fem högst placerade hundar i aktuellt 

hårlag. 

Poäng för uppfödargrupper:  

För att få poäng för en grupp måste den tilldelas HP 

Bästa grupp när man är ensam - 10p 

Bästa grupp med en konkurrent - 15p och tvåan 5p 

Bästa grupp med två konkurrenter - 20p / 10p / 5p 

Bästa grupp med tre konkurrenter – 25p / 15p / 10p / 5p 

Maxpoäng för en uppfödargrupp är 25p och man får räkna sina fem högsta gruppoäng. 

Placering i BIS (skk) ger 2 extrapoäng. 

 

 

Årets Avelshane/-tik 

 

Krav för att kvalificera sig till listan: 

- Ha minst tre avkommor placerade i BH/BT oavsett hårlag 

Poängfördelning: se uppfödarlistan. 

 

Årets Valp långhår/korthår 

BIR-Valp ger 3p 

BIM-Valp ger 2p 

Varje valp får räkna sina sju bästa utställningar under året. 
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