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MOTION ANG NEDLÄGGNING AV TOPPLISTORNA 

 

Vi önskar att SSTS CS lägger ned våra topplistor; Tibbetoppen och Veterantoppen. 

 

2019 så hade vi totalt 45 utställningar att räkna poäng på och totalt 82 hundar som fått poäng på 

dessa utställningar, många av dessa hundar var ställda många gånger under året.  

På Tibbetoppen för 2019 så är det till exempel sju hundar som är utställda 11 och ända upp till 27 

gånger under året. Detta gör att det är väldigt tidskrävande och jobbigt att räkna topplistorna.  

Varje gång man räknar poängen på en utställning så måste man räkna hur många gånger varje hund 

har ställts ut under året, man måste också plocka ut de fem högsta poängen för respektive hund fram 

till det datum man räknar. Är hunden utställd 10, 20 eller 30 gånger så tar det tid och kraft att plocka 

ut de fem högsta poängen och räkna ihop dessa.   

 

I dagens läge är det inte försvarbart att lägga så mycket tid och kraft på något som faktiskt inte 

gagnar vår ras när klubben behöver ideella krafter som hjälper till med annat arbete.  

 

Poängräkningen för topplistorna 2019 har från början skötts av Agneta Reis men pga hälsoskäl så har 

Lena Brehmer övertagit poängräkningen av Veterantoppen och Sussie Lindelius har övertagit 

poängräkningen av Tibbetoppen. Ingen av oss har möjlighet eller ork att dra detta tunga lass längre 

och vi ser heller ingen anledning att göra det då det inte gagnar vår ras på något sätt.  

 

2020-01-29 

 

Sussie Lindelius, kennel Twix 

Lena Brehmer, kennel Kangris 

 

samt, 

Agneta Reis, kennel Nalinas 

Kicki Reis Karlsson, kennel Nalinas 

Susie Lexelius, kennel Esslex 

Richard Ytterström, kennel Body Rocks 

Stellan Ytterström, kennel Body Rocks 

Inger Sundstedt, kennel Sippans 

Monica Herjeskog, kennel Strömkarlens 

Elisabeth Käck, kennel Käckholms 

Cecilia Ros 

Susanne Antonsson 

Gunnell Forsén 

Britt-Marie Björk, kennel Pandikkis 
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Kalle Molin, kennel Pikinas 

Pia Molin, kennel Pikinas  

Anette Ståhl, kennel Ammoli’s 

Marie Löfgren, kennel Lady Ninja’s 

Roger Löfgren, kennel Lady Ninja’s 

Ewa Sjöman Olsson, kennel Ilja-Min’s 

Margareta Axelsson, kennel Bondmorans  

Andrea Landeberg, kennel Alldross 

Monica Söderquist, kennel Schilleshof’s 

Lotta Östlund, kennel Lottebo’s 

 

 

 


