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Klubbmästerskap
Welsh Springer Spanielklubbens klubbmästerskap i Jakt sker i formen av officiellt Nybörjarprov B,
fältdelen för Spaniel och är öppet för Welsh Springer Spaniel som uppnått 9 månaders ålder.
Klubbmästerskapet arrangeras som ett begränsat prov med max 20 hundar, WSSK styrelse äger
rätten att begränsa antalet. Utöver vad som anges i SSRK:s regelverk och anvisningar för
Nybörjarprov B gäller nedanstående.

Tid
Klubbmästerskapet ska hållas under perioden 16 augusti – 31 november.

Klubbmästare
Bland de hundar som erhållit godkänd placeras de fyra främsta. Om det saknas hundar som uppfyller
ovanstående kriterier kan en eller flera placeringar hållas inne. Bäst placerade hund erhåller
klubbmästerskapet. I det fall en eller flera hundar hamnar på samma antal poäng ska placering ske
utifrån att poängen jämförs egenskap för egenskap. Egenskaperna ska jämföras i följande ordning (X)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaktlust/arbetsvilja
Sök och mönster
Fart och stil
Följsamhet och arbetsförmåga
Skottreaktion
Apporteringslust
Stadga
Markeringsförmåga
Apporteringsgrepp
Allmänt uppträdande

Den hund som först erhåller ett högre poäng i en egenskap ska tilldelas den främre placeringen. Kan
inte hundarna särskiljas avgör domaren placeringsordningen.
Under förutsättning att inget ekipage klarat godkänt i NbpB så ska ändå en klubbmästare kunna
utses. För att bli klubbmästare ska ekipaget ha en poäng som är lägst 2 på dessa fetmarkerade
moment (1-6). På det officiella provet bedöms totalt 10 moment.
Bästa ekipage blir det med högsta sammanlagda summan. Om flera hundar har samma slutpoäng, så
tas segraren ut enligt ovan skrivna (X) ”regler” och blir således WSSK:s klubbmästare i jakt.

Skyttens pris
Skyttens pris utdelas av provets skytt och ska tilldelas det ekipage skytten finner det mest nöjsamt att
jaga över.

Krav på medlemskap
Hundägare och förare av hund som deltar i klubbmästerskapet skall vara medlem i WSSK.

Administrativa bestämmelser
Plats för KM
WSSK styrelse ansvarar för att, om möjligt, senast den 30 oktober året innan arrangemang fastställa
tid och plats för KM, samt utse provledare. Val av plats ska ske med hänsyn till förra årets lokal och
var i Sverige de jaktaktiva medlemmarna är bosatta. Målsättningen ska ständigt vara att få ett fullt
startfällt. Enskilda medlemmar i WSSK äger rätt att själva anmäla intresse som provledare för KM. Vid
en sådan anmälan ska förslag på plats anges och en preliminär kontakt med aktuell markägare bör
vara gjord.

Genomförande
KM i jakt får endast genomförs om deltagarantalet uppgår till minst 3 ekipage.

Rollfördelning och ansvar
Jaktledare(kan vara samma person som provledaren), ska vara utsedd av WSSK styrelse och
bör ha en lokal förankring i en WSSK:s närliggande aktivitetsgrupper
- Planerar och styr jakten.
- Ansvarar för provets säkerhet.
- Ansvarar för att skyttarna har giltiga vapenlicenser, statligt jaktkort samt gällande försäkringar.

Provledare, ska vara utsedd av WSSK styrelse och bör ha en lokal förankring i en WSSK:s
närliggande aktivitetsgrupper
- Tecknar avtal med markägare eller dennes representant.(avtal laddas ner från hemsidan)
- Kontaktar domaren/domarna i god tid om färdsätt, ankomsttid, logi m.m.
- Planerar provet/jakten tillsammans med markägaren eller dennes representant.
- Informerar domaren med skiss/beskrivning av marken.
- Ansvarar för att tillsatta skyttar är väl förtrogna med jakt över spaniels.
- Beräknar behov av funktionärer.
- Genomgång med funktionärerna.
- Hålla i deltagarsamlingen.
- Förbereder protokollen.
- Tar emot ändringar och ringer in eventuella reserver.
- Kontrollerar vaccinationer.
- Ansvarar för att prislistan blir korrekt ifylld.
- Ansvarar för hantering av kasserat vilt(vattenprov och nybörjarprov)
- Provledaren ska vara anträffbar på provplatsen under hela provet.

Kommissarie, WSSK:s styrelses representant på provet och bör vara en medlem ur sittande
styrelse och utsedd av styrelsen
- Tar emot eventuella protester.
- Kommissarie ska vara anträffbar på provplatsen under hela provet.

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

Budget för KM
Jaktansvarig i WSSK styrelse ansvarar att senast den 31 december året innan arrangemang
presentera en preliminär budget för KM i Jakt för styrelsen. Denna budget ska ligga som underlag för
WSSKs rambudget. Senast den 31 maj samma år som KM i Jakt hålls, ska en reviderad budget lämnas
till kassören.
Budgeten ska minst innehålla följande:
Kostnader för

Arrende av provmark
Domararvode
Resekostnader domare
Boende domare
Hyra lokal
Apportvilt
Dummys
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

