
Motion till ny poängberäkning för årets rallylydnadscocker 2013. 
 
Genomsnittet räknas alltid på minst fem (5) resultat. Har hunden enbart tävlat tre (3) gånger 
divideras slutpoängen ändå med fem. De fem bästa resultaten för hunden räknas: 
 
Nkl poäng delat på 5 
Fkl poäng delat på 5  
Akl poäng delat på 5  
Mkl poäng delat på 5  
 
Bonuspoäng utdelas en gång varje år i den högsta klass man tävlat i för året enligt följande: 
 
Fortsättningsklass: 3 poäng 
Avancerad klass: 6 poäng 
Mästarklass: 9 poäng 
 
Exempel: 
  
Exempel 1: Nybörjarklass: 100 poäng och 97 poäng = 100/5=20 + 97/5 = 19,4  
 
Totalt nybörjarklass =20+19,4=39,4 
  
Exempel 2: 100 poäng i avancerad klass och 97 poäng i mästarklass  
= 100/5=20 + 97/5 =19,4 
 
Totalt mästarklass = 20+19,4=39,4 + bonuspoängen 9 = 48,4 
 
Maxpoängen blir därför 109 poäng vid fem resultat med 100 poäng varav en av starterna i 
mästarklass. 
 
Motivering 
 
Då rallylydnaden har varit en gren i ”årets cocker” 1,5 år så är det dags att utvärdera 
beräkningssystemet.  
 
Då motionen skrivs 2012-11-28 har endast 3 ekipage av 17 st hunnit komma upp i max-
antalet starter dvs 7 st. I Hudiksvallsområdet som jag själv verkar inom har det funnits totalt 
7 tävlingar med 20 mils radie. Det ska inte vara en fråga om hur långt man är beredd att åka 
för en tävling, därför tycker jag att antalet tävlingar som ska medräknas ska vara 5. Då har 
även hundar som precis startat sin rallykarriär en chans att hänga med på listan och det är 
inte det ekipage som hunnit med flest tävlingar som vinner. 
 
Bonuspoängen utdelas en gång per åt för att premiera de som tävlat i de högre klasserna. 
 
Bonuspoängen för start i nästa klass försvinner då den poängen inte gynnar de hundar som 
redan tävlar i den högsta klassen (mästarklassen).  
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