Motion till SvKFUR:s årsmöte 2020 angående
poängberäkningen till ÅRETS UTSTÄLLNINGSFURIE
Vi har alltid tyckt att systemet är konstigt och orättvist och har ett förslag på
poängberäkning som enbart bygger på antalet slagna hundar. Man ska få mer
poäng om man vinner i stor konkurrens än om det är få hundar.
Finns det någon som inte tycker att det är häftigare att vinna på en stor
utställning än om är ensam?
En junior tex som får ck och det sen visar sig att den är ensam i rasen eller
könet blir ju automatiskt BIR eller BIM. Men om samma hund varit på en stor
utställning, där flera hundar fått ck skulle den kanske inte ens blivit placerad. Vi
menar inte att en junior inte kan bli BIR eller BIM för de kan de såklart.
Vi tycker att det räcker med poäng i rasen. Det är ju det som är viktigast. BIG
och BIS är bara show. Dessutom är det ganska vanligt att puli blir BIG-placerade
och väldigt sällan en mudi blir det, och pumi ligger mitt emellan. Då blir det
väldigt svårt och orättvist att jämföra raserna mot varandra För att inte väldigt
stora utställningar ska bli för utslagsgivande maximerar man det till 20 hundar.
Beträffande pumi kan det verkligen vara stora skillnader i antalet. Det här
systemet gör att det förmodligen bara kommer att bli pumi som vinner totalt
då de är störst antalsmässigt och det är ju orättvist.
Alltså blir det 3 (4) vinnare. En för varje ras!
Vi tycker att man kan få räkna 8 resultat.
Ex 1: 5+5 hundar. Om hanen blir BIR så får han 10 poäng. 2:an får 2 poäng
mindre dvs 8 poäng och 3:an får 6 poäng och 4:an får 4 poäng. Tiken som är
BIM får 5 poäng och 2:an får 3 poäng och 3:an får 1 poäng.
Ex 2: 2+8 hundar. Om hanen blir BIR får han 10 poäng. 2:an får ingen poäng då
han inte slagit någon.Tiken som är BIM får 8 poäng. 2:an får 6 poäng och 3:an
får 4 poäng och 4:an får 2 poäng.
Ex 3: 1+0. BIR får 1 poäng.
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