Förslag till regelverk för klubbmästerskap i Lydnad för Welsh
Springer Spaniel klubben

Bakgrund
WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa
regelverk har ibland varit otydliga och även bristfälliga. Bristen har främst legat i de administrativa
delarna vilka nu har setts över och förtydligats. För KM i lydnad förseslås förändringar både avseende
genomförandet och det administrativa.
För att skapa en rimlig hantering av våra KM ser styrelsen fördelar att WSSK, i likhet med många
andra regelverk inom SKK, låser dessa regler i 5 år.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår WSSK:s årsmöte att besluta att anta Styrelsens förslag till regelverk för
klubbmästerskap i Lydnad att gälla under perioden 2014-2019.

För Styrelsen, Emelie Carlsson
Kimstad, 14-12-18

Klubbmästerskap i Lydnad för Welsh Springer Spaniel klubben
Klubbmästerskap
Klubbmästerskapet är en inofficiell tävling och består av en klass med moment från klass 1 och klass
2.

Genomförande
För att mästerskapet ska genomföras krävs minst 3 anmälda hundar då anmälningstiden går ut. I
syfte att uppnå det minimala deltagarantalet kan anmälningstiden kan förlängas med maximalt en
vecka efter ordinarie anmälningstid gått ut.
SKKs officiella lydnadsbestämmelser och WSSKs stadgar gäller i tillämpliga fall.
På klubbmästerskapet prövas följande moment:


Lydnadsklass 1 Moment:
o 1. PLATSLIGGNING (2 min.)
o 2. TANDVISNING
o 3. LINFÖRIGHET
o 4. PLATSLÄGGANDE
o 5. INKALLNING
o 6. STÄLLANDE



Lydnadsklass 2 Moment:
o 6. APPORTERING

o
o
o

7. FRITT HOPP ÖVER HINDER
8. FJÄRRDIRIGERING (5 m)
HELHETSINTRYCK

En mer utförligare momentbeskrivning för de olika momenten finns på SBK:s hemsida.

Tid
Klubbmästerskapet ska hållas under perioden 1 september – 31 oktober. Mästerskapet ska
arrangeras tillsammans med klubbmästerskapen i Agility och Rallylydnad.

Klubbmästare
Till klubbmästare utses den hund med bästa sammanlagda poäng. Klubbmästare i lydnad utses under
tävlingen av domaren. Placering (1-3) sker av de tre bästa hundarna. Vid särskiljning av hundar med
lika poäng ska domaren beakta helhetsintrycket.

Domarens pris
Domaren ska utse ett ekipage som under tävlingen utmärkt sig i positiv mening gällande attityd och
kämpaanda. Ekipagets resultat i tävlingen är irrelevant. Pristagare samt motivering redovisas av
domaren vid prisutdelning.

Krav på medlemskap
Hundägare och förare ska vara medlem i WSSK.

Rätt att delta
Hunden ska ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen före KM går av stapeln. Hundföraren är
skyldig att känna till och följa dessa regler samt de anvisningar som ges vid tävlingstillfället.
Följer inte föraren regler och anvisningar eller om förarren i övrigt uppträder olämpligt kan domaren
eller tävlingsledaren utesluta ekipaget från tävlan i KM.

Begränsat prov och lottning
Deltagarantalet ska meddelas vid annonseringen av mästerskapet. Antalet deltagare bestäms av
styrelsen, och lottning skall ske omedelbart efter anmälningstidens utgång. Klubbmästaren från
föregående år ska dock alltid ha möjlighet att delta om denne är anmäld.
Styrelsen har i samband med överanmält prov möjlighet att utse reserver.

Administrativa bestämmelser
Ansökan om att ansvara för KM
Den aktivitetsgrupp eller grupp av medlemmar som önskar att arrangera KM ska ansöka om detta till
klubbstyrelsen senast den sista oktober året före arrangörsåret. Ansökan ska beskriva ramen kring
KM:et som motivering för varför just detta alternativ är det som klubbstyrelsen ska välja.
Klubbstyrelsen ska vara representerad på KM med ansvarig för lydnad. Klubbstyrelsen står för alla
kostnader i samband med detta. Arrangörsgruppen ska vara behjälplig med att boka hotell och
måltider och hjälp med resa till och från KM:et för styrelsens representant.

Plats och tid för KM
Klubbstyrelsen avgör vilken aktivitetsgrupp eller grupp av medlemmar som ska vara arrangörsgrupp
och därmed erhålla uppdraget att arrangera KM i samråd med styrelsen. I det fall ingen intresserad
arrangör finns eller att styrelsen bedömer att föreslagna placeringar inte är lämpliga med hänsyn till
läget av tidigare års KM, samt i det fall styrelsen bedömer att intresserade grupperingar inte klarar av
att hålla arrangemanget åligger det på styrelsen att genomföra KM.

Vid val att plats ska klubbstyrelsen tar hänsyn till var och när KM arrangerats tidigare.
WSSK styrelse ansvarar för att, i möjligaste mån, senast den 31 december året innan arrangemang
fastställa plats och tid för KM, samt utse ansvarig funktionär.

Rollfördelning och ansvar
Styrelsen bär ansvaret för att KM genomförs. I det fall en aktivitetsgrupp eller grupp av medlemmar
arrangerar KM:et, ska en arrangörsgrupp bildas. Denna arrangörsgrupp ska i samarbete med
styrelsen genomföra KM:et.

Ersättning funktionär
I enlighet med WSSK:s bestämmelser för ersättning av funktionärer.

Budget
En noggrann och realistisk budget ska göras tillsammans med WSSK:s kassör innan tävlingen som
presenteras för klubbstyrelsen minst 8 månader innan arrangemanget. Denna budget ska ligga som
underlag för WSSKs rambudget

Budgeten ska minst innehålla följande:

Kostnader för

Domararvode
Resekostnader domare
Boende domare
Hyra lokal
Snitslar/Skyltar
Priser
Rosetter
Diplom
PM, Startlista inklusive portokostnader
Reseersättning funktionärer
Boende funktionärer
Övrigt t.ex. Priser ev. lotteri, Inköp av ev. mat
-

Inkomster för

Deltagaravgift
Försäljning mat
Försäljning lotteri
-

