Oskarshamn 2019-11-27

Motion till Amerikanska Cocker cirkelns årsmöte 2020
Poängberäkning Årets ”Amris” i rallylydnad, lydnad och agility.
Dagens regler över årets amris i agility, rallylydnad och lydnad skiljer sig otroligt mycket från
klubbens regler gällande årets amris i utställning, jakt samt viltspår.
De skiljer sig också väldigt mycket från övriga klubbar runt om i Sverige, då även Svenska
Brukshundsklubben och Svenska Agilityklubben inräknat, gällande uträkningar för att få fram
årets bästa hund/ekipage i de olika grenarna.
Dagens gällande regler bjuder in till att det väldigt enkelt blir felräkningar, vilket visat sig i den
senaste presenterade listan över årets 10 i topp på ACC.s Facebooksida.
Med dagens poängsystem blir inte alltid årets bästa amris/ ekipage som vinner, utan vinsten
kan istället gå till de mest tävlande ekipaget.
Poäng delas även ut vid ”ej godkänt resultat” samt vid ej genomförd tävling dvs att ekipaget
ej går i mål utan diskvalificerar sig.
Resultatet räknas ej på SBK eller SAGIK, men ändå får ekipagen med sig poäng till
”årets amris”
Många delar i reglerna av årets ”amris” är oklara, viket lätt kan leda till missförstånd för de
tävlande, vilket också skett under åren vid ett par tillfällen.
Förslag:
Att man även kan upprätta en ny årets ”amris” , årets totalt mets mest tävlande ”amris”.
Då får hunden tillgodoräkna sig ALLA starter oavsett gren inklusive utställning, om grundkrav
uppfylls för respektive gren. Endast officiella samt att av klubben anordnad tävling får
tillgodoräknas, poängförslag är 10p för varje tävling.
Att man kan erbjuda resterande hundar som placerat sig i de olika ”Tio i topp” listorna, att få
köpa en rosett mot självkostnadspris.
Man kan erbjuda de hundar som under året blivit Champion möjlighet att köpa en rosett till
rabatterat pris. (allt betalas i förskott, vid beställning inför kommande årsmöte)
Att man på hemsidan upprättar en sida med kort på våra championhundar.

Yrkande:
Att gällande regler uppdateras med start redan 20200101 ( tävlingsår 20200101-20201231)
för samtliga tre nämnda årets amrislistor, som gjordes enligt motion för uppdatering av
gällande regler för årets jaktamris samt årets viltspårsamris 2016, vid årsmötet 2016.
Att om annan förare än ägaren tävlar hunden, så krävs alltid medlemskap i ACC av samtliga
förare av hunden, ägaren får tillgodoräkna sig poängen om detta krav uppfylls.
Att tävlande ägare själv ansvarar för att klubbens räknare får resultat så snart som möjligt
efter tävlingsdag, sista resultat ska vara klubben tillhanda senast 5 jan året efter.
Att klubbens styrelse utser en eller flera personer som ska räkna ihop resultaten. Räknaren
ska ej tävla i samma gren/klass som den har fått ansvar för.
Att man inte får tillgodoräkna sig alla tävlingsresultat under året, utan enbart ett visst antal
ska gälla även i dessa tre grenar, vilket är normalt förekommande regler inom SBK, SAGIK
och även klubbens egna listor i årets amris gällande utställning, jakt och viltspår.
Att endast godkända resultat i rallylydnad/ lydnad, samt felfria lopp i agility får
tillgodoräknas.
Att omröstning sker på årsmöte gällande bifogat förslag på revidering av årets amris i
rallylydnad/ lydnad/ agility, detta förslag är upprättat efter väl beprövat uträkningssystem
inom andra klubbar, där det har fungerat bra i många år, trots många fler tävlande ekipage
än vad vi ännu uppnått inom vår ras. (Se bifogad bilaga)
Att även tvåan och trean i respektive gren bör uppmärksammas. Om valet faller på rosetter
kan dessa vara av en mindre storlek, då vinnaren även fortsättningsvis ska
uppmärksammas enligt dagens gällande regler. Huvudsaken är att antalet rosetter blir
likvärdigt årets utställningshund.
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