Motioner/Propositioner
Proposition från styrelsen till Dvärgpinscherklubbens årsmöte 2016-02-13
Gällande Årets Rallylydnadshund

Årets Rallylydnadshund antogs under förra årets årsmöte att under tävlings året 2015 vara
på prov för att utvärdera hur många deltagare som anmäler sina hundar till tävlingen.
Vi har nu sätt en stor ökning av att fler medlemmar deltar i dessa tävlingar.
Vi föreslår därför årsmötet
Att anta Årets Rallylydnadshund som egen tävling i årets hundtävlingar
med följande poängberäkning och statuter.
Styrelsen
2016-01-12

Åretshund Rallylydnad
Grundkriterier
Endast medlemmar i Dvärgpinscherklubben får delta.
Endast svenskägda hundar får delta.
Medlemskap måste finnas vid den 1:a medräknade tävlingen.
Poängen erhålls för officiella rallylydnadstävlingar i Sverige i klasserna, Nybörjare, Fortsättning,
Avancerad och Mästarklass samt Dvärgpinscherklubbens inofficiella klubbtävlingar
Resultat räknas från 1 januari till 31 december, alltså per kalenderår.
Alla uppgifter som inte är officiella ska styrkas med dokument.
Det åligger den som anmäler hunden till tävlingarna att styrka sina resultat som ska poängsättas.
Sista dag för att skicka in är den 5 januari kl 24.00 via mail eller poststämpel 5 januari gällande år
Poängberäkning
1. De fem bästa resultaten som uppnåtts under kalenderåret räknas
2. Man ska ha tävlat minst en gång under året.
3. Ungdoms SM deltagande räknas ut efter de start- och tävlingspoängen som finns beronde på klass man
startat.
4. Endast U-SM i mästarklass erhåller extra USM poäng
Pluspoäng för senaste erhållna titel (kan tas med från tidigare år)

Poäng

RLD-N

4

RLD-F

6

RLD-A

8

Svensk rallylydnadsmästare

10

Utöver det så får man också poäng för sina resultat på officiella tävlingar som man deltagit på under året samt
deltagande på SM. 5 tillfällen får inkluderas i uträkningen.

Startpoäng Tävlingspoäng poäng
Nybörjarklass startat

1

70-79poäng

1

80-89 poäng

2

90-100poäng

3

Fortsättningsklass startat

2

70-79 poäng

1

80-89 poäng

2

90-100poäng

3

Avancerad klass startat

3

70-79poäng

4

80-89 poäng

5

90-100poäng

6

Mästarklass startat

4

70-79poäng

4

80-89 poäng

5

90-100poäng

6

Deltagit på USM mästarklass

10

Deltagit på SM

12

Deltagande på inofficiell Dvärgpinscherklubbstävlan
Exempel: Doris med matte tävlar under året 5 gånger
Tillfälle 1 nybörjarklass med 89p= 1+2= 3P Startpoäng 1 och tävlingspoäng 2
Tillfälle 2 Nybörjarklass med 42p=1= 1p
Startpoäng 1 och tävlingspoäng 0
Tillfälle 3 Nybörjarklass med 100p= 1+3=4p Startpoäng 1 och tävlingspoäng 3
Tillfälle 4 fortsättningsklassen med 70p= 2+1=3p
Startpoäng 2 och tävlingspoäng 1
Tillfälle 5 fortsättning klassen med 91p= 2+3=5p
Startpoäng 2 och tävlingspoäng 3
Plus poäng: RLD-N 4poäng
Totalt poäng: 20Poäng

20

