Skälen för den här ändringen är:
Att utse årets hoffe är både roligt men också mycket svårt. Vi i tävlingskommittén har suttit
med nu i många år. Under året har det tillkommit nya grenar så som rally och drag. Tidigare
har vi bara försökt få in dem under befintliga kategorier men nu försöker vi ta ett
helhetsgrepp och göra om det från grunden.
Vi har kommit fram till att det aldrig kan bli helt rättvist. Varje år får vi motta flera mail mm
från folk som tycker att det de gjort får för lite poäng i förhållande till något annat. En känsla
är att “det jag gör med min hund är det som borde ge mest poäng”. I sammanhanget ska
man ju komma ihåg att detta från början var ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra
aktiva och ambitiösa hoffeägare, men med tiden har det blivit allt mer allvarligt på många
håll. Nu gör vi ett sista/nytt försök att göra ett rättvisare system och med klarare regler som
vi hoppas ska kunna gälla från år till år.
Ett förslag som vi har fått flera gånger är att vi kan hämta alla resultat från SKK hunddata. Vi
har valt att inte göra detta p g a flera saker. Dessa är:
- Alla vill inte delta i Årets-uttagningen
- Alla som står där är inte medlemmar i hoffeklubben
- Vi vill att det bygger på ett eget intresse, och därför vill vi att man själv fyller i och
skickar in sina resultat.
- Hunddata är inte heltäckande eftersom vi även har med mästerskap som ibland är
inofficiella.
Vi har lyft ut Årets Utställningshoffe ur vår lista då vi i TK inte har kompetensen att sköta
detta, ingen av oss är insatt eller ägnar oss åt utställning. Tyvärr har ingen visat intresse för
att sammanställa dessa resultat, trots att vi annonserat och påtalat detta, så i år blir det
ingen Årets utställningshoffe.
Så för 2015 gäller följande:
- De olika kategorierna 2015 är:
Årets Lydnadshoffe
Årets Brukshoffe (inkl. TJH inom patrull och räddning samt Mästerskap inom bevakning)
Årets IPO-hoffe (alla resultat inom IPO och även räddningens mästerskap då den går i IPO-R)
Årets Rallyhoffe
Årets Draghoffe
För att se poängen man kan erhålla i de olika kategorierna så gå in på det excelark som man
fyller i och skickar in till oss.
- Alla resultat SKA vara oss tillhanda senast 20 jan på mailadress
tavling@hovawartklubben.se
- Det är enbart officiella resultat som räknas (utom i kategorin tjänstehund som ligger under
kategorin Årets brukshoffe)

- Vi räknar enbart resultat från evenemang i Sverige förutom mästerskap (VM, SM, NM) där
man blivit kvalificerade att representera Sverige eller rasen.
- För att det ska delas ut pris i respektive kategori krävs det att vi har resultat från minst 3
olika hundar under samma år.
Detta innebär att en del av er kommer att uppleva att de gör stora bedrifter med sina
hundar men kanske inte alltid kan få poäng för det. Det innebär inte att bedriften är mindre
värd men den går inte att kategorisera här. Tidigare har vi försökt att få med alla och ge
poäng för allt men det har inneburit att många andra känner sig förfördelade och tycker att
de också borde få poäng för andra saker. Vi tänker att vi kanske istället väljer att
uppmärksamma den hunden på något annat sätt än att ge den poäng i årets.
Nu hoppas vi att klubbens medlemmar har förståelse och respekt för de här reglerna och att
vi kan fortsätta utse Årets hoffe i de olika kategorierna.
Mvh Tävlingskommittén

