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Vedlegg 7 – Innkomne forslag 
 

Forslag til Årsmøte 2007 om poengberegning for årskonkurransene 
 
Forslag 1: 
Årsmøtet gir styret i oppdrag å gjennomgå klubbens årskonkurranser, og evt komme med nytt system. 
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill. 
 
Forslag 2: 
Dersom Forslag 1 ikke blir vedtatt, fremmes følgende forslag til ny poengberegning for 
årskonkurransene: 
 
Poengberegning for Årets utstillingsshiba, Årets veteran, Årets junior/unghund og Årets oppdretter 

 
Poengutregningen må være så ukomplisert at alle lett får oversikt, og den må være mulig å kontrollere. 
Hvis den er komplisert og vanskelig å etterprøve, vil vi kunne få innvendinger og diskusjoner ved 
vinnerkåringene. Samme måte å regne poeng på, bør brukes for Årets utstillingsshiba, Årets veteran og 
Årets junior/unghund.  
 
Bare plasseringer i egen rase er viktig i denne sammenheng. Det å vinne over andre shibaer, betyr mye 
mer for tittelen enn å vinne over andre raser i BIG og BIS. Ved at poeng dermed bare regnes etter resultat 
som klubben får tilsendt fra arrangørene, kan alle selv følge med på DogWeb. Dette sikrer dessuten at alle 
hunders resultat kommer med, man ”mister” ikke poengene til eiere som selv ikke ville sendt dem inn til 
klubben.  
 
Systemet skal sikre at vi får vinnere som har slått mange hunder på utstillinger med et høyt antall 
deltakere. Jo flere tellende utstillinger, jo flere utstillinger med få deltakere vil kunne avgjøre resultatet. 
Ferre tellende utstillinger vil premiere de høyest plasserte hundene  på de største utstillingene.  
 
System for å finne fram til Årets veteran har skilt seg fra poengberegningen for de andre premiene. 
Systemet har vært avhengig av at eier selv sender inn BISvet-resultater. Alle eiere gjør ikke det. Dermed 
kommer ikke alle poeng med, og beregningene kan heller ikke kontrolleres av andre. Systemet kan føre til 
at Årets veteran blir en annen hund enn den beste veteranen på listen over Årets utstillingsshiba. At en 
veteran slår yngre hunder i rasen, bør telle mer enn å slå andre veteraner i andre raser. Mer kompliserte 
måter å regne poeng på, ville muligens gitt andre vinnere. Men et system som kun er basert på 
plasseringer i rasen, som er oversiktelig og som kan etterprøves (fordi alle resultat står på DogWeb), er så 
viktige prinsipp at vi uansett bør bruke samme måte å regne poeng på for Årets veteran som for øvrige 
premier. 
 
Poengberegning for Årets oppdretter har vært så komplisert at det har vært vanskelig å forstå og ha 
oversikt over systemet, og alle har dermed ikke vært motivert for å sende inn sine resultater. Det har også 
ført til uenighet om vinnere. Systemet må forenkles kraftig. Også Oppdretter bør kun sanke poeng i rasen, 
BIS-plasseringer er av mindre betydning i denne sammenheng. Det må være mulig for alle å kontrollere 
poengberegningen også for denne premien. For at dette skal bli mulig, må poeng for øket antall 
kombinasjoner fjernes. Det ville  være mulig å kåre Årets oppdretter ved å bruke lista over årets 
utstillingsshiba, og plukke ut den oppdretter som har for eksempel de fire beste hundene. Men i dette ene 
tilfellet mener jeg at vi må avvike denne regelen. Det bør ikke være nok at den som blir Årets oppdretter 
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har noen fine hunder. Vedkommende bør også kunne dokumentere at han/hun har noen avlsmål, en plan 
med oppdrettet sitt. Det kan bare gjøres ved at det er gitt Hp til kennelens oppdrettergrupper. 
 
Konklusjon:  
Systemet for å regne ut Årets utstillingsshiba, skal premiere de hunder som slår flest hunder. Poeng blir 
bare regnet etter plassering i rasen, ut fra resultater som klubben får tilsendt fra arrangørene. Inntil 5 
resultater i løpet av året blir tellende. Dermed premieres å vinne over mange hunder på de største 
utstillingene, og det sikrer verdige vinnere. Den samme listen brukes også til å finne fram til Årets 
junior/unghund og til Årets veteran. 
 
Også systemet for å finne fram til Årets Oppdretter skal være så enkelt at alle kan ha oversikt over det, og 
det skal være mulig å kontrollere. Også for oppdretter gjelder at kun poeng i rasen gjelder. Det stilles krav 
om Hp i oppdretterklasse. 
 
Forslag til vedtak: 

 

1. Årets utstillingsshiba, Årets veteran, Årets junior/unghund 
- Poeng regnes bare etter plassering i rasen, ut fra resultater som klubben får tilsendt fra 

utstillingsarrangøren. 
- Inntil 5 resultater i løpet av året blir tellende 
- Inntil 1 utenlandsk resultat kan telle med blant de 5. I dette tilfellet må eier gi beskjed om hvilken 

utstilling. Gjelder det en utstilling i et nordisk land, trengs ikke å sende inn kopi av katalog og 
kritikk (resultatene er tilgjengelige i database). Fra utstilling i land som ikke har slik database, må 
dette sendes inn av eier. 

- Den utregningsmåten som har vært brukt tidligere, fortsettes. Men siden kun 4 hunder nå blir 
plassert i BHK/BTK, tilpasses poenggivningen dette: 
 
 1-8 deltakere 9-16 deltakere 17-> deltakere 

BIR 5 10 15 

BIM 4 8 12 

2 BHK/BTK 3 6 9 

3 BHK/BTK 2 4 6 

4 BHK/BTK 1 2 3 

       
- Lista som viser Årets utstillingsshiba, med nr 2, 3, 4 osv, brukes til å finne fram til de andre 

titlene. Dvs at den veteran som kommer høyest opp på listen, blir Årets veteran. Den 
junior/unghund som kommer høyest opp på listen, blir Årets junior/unghund. (Evt kan man også 
innføre Årets avlshund, ved å finne fram til den hund som har for eksempel de 5 beste avkom på 
lista) 

 
2. Årets oppdretter  

- Alle Hp for oppdrettergruppe gir 5 poeng, uavhengig av antall kombinasjoner 
- Deltar det flere oppdrettergrupper i rasen, gir det flere poeng. Ved 3 deltakergrupper, skal den 

gruppen som vinner gange sine 5 poeng med 3 (=15 poeng), og nr 2 med 2 poeng (=10 poeng). 
Deltar det 2 grupper, ganger vinnergruppen sine 5 poeng med 2 (=10 poeng). Grupper som ikke 
får Hp, får ingen poeng. 

- Inntil 1 utenlandsk resultat kan telles med. 
 

3. Endringer 
- Evt endringer i systemet skal tre i kraft fra starten av det neste utstillingsåret. 

 
 
Solvor Nærland 


