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Motion till Cocker Spanielklubbens årsmöte 2023. 
Vi anser att poängberäkningen för Årets junior-, utställnings- och veteran cocker ska ändras 
angående poängsättningen för CSKs lokalavdelningar. Antal utställningar, bonuspoäng och 
krav på domarens kompetens skall förbli det samma som tidigare.  

Lokalavdelningarnas poängberäkning. 

Poängberäkning för Årets Juniorcocker, lokalavdelning 
Poängskala 
BIR = 10 poäng 
BIM = 8 poäng 
2: a juniorkonkurensklass = 7 poäng 
3: a juniorkonkurensklass = 6 poäng 
4:a juniorkonkurensklass = 5 poäng 
 
Poängberäkning för Årets Utställningscocker, lokalavdelning 
Poängskala 
BIR = 10 poäng 
BIM = 8 poäng 
2: a BH/BT = 7 poäng 
3: a BH/BT = 6 poäng 
4: a BH/BT = 5 poäng 
 
Poängberäkning för Årets Veterancocker, lokalavdelning 
Poängskala  
BIR Veteran = 10 poäng 
BIM Veteran = 8 poäng 
2:a Veteran = 7 poäng 
3:a Veteran = 6 poäng 
4:a Veteran = 5 poäng 
 
Att vi vill öka poängen på lokalavdelningarnas inofficiella utställningar beror på att de ska bli 
mer attraktiva för våra medlemmar och de som ställer ut att medverka på.  
 
 
Ulrika Karlsson  
 
Anette Wester 
 
Datum: 2022-11-10 
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Styrelsen yrkar bifall till motionen 
enligt motionärernas motivering.

Borensberg 2023-03-07

SVAR PÅ MOTION


