Klubbmästerskap i Viltspår för Welsh Springer Spaniel klubben
Fastställt vid ordinarie årsmöte 2015-03-22, reviderad vid ordinarie årsmöte 2016-03-12

Klubbmästerskap
Provet är officiellt och följer SKKs fastslagna regler för viltspår i öppen klass. Deltagande ekipage ska,
för startande på klubbmästerskapet, ha tidigare godkänd start i officiell anlagsklass.

Genomförande
För att KM ska genomföras krävs minst 6 anmälda hundar då anmälningstiden går ut. I syfte att
uppnå det minimala deltagarantalet kan anmälningstiden kan förlängas med maximalt en vecka efter
det ordinarie anmälningstid gått ut.
Provet genomförs med stöd av gällande regelverk för viltspårsprov.

Tid
Klubbmästerskapet ska hållas under perioden 1 september – 31 oktober.

Klubbmästare
De tre bästa hundarna placeras, för att kunna erhålla placering måste hunden ha genomfört ett
prisvärt arbete (dvs motsvarande 1, 2 eller 3:e pris i öppen klass). För att kunna erhålla titeln
klubbmästare ska hunden ha genomfört ett prisvärt arbete motsvarande ett första pris eller bättre.
Det är provets domare som avgör inbördes placering av de hundar som går till pris, samt utnämner
Klubbmästaren.

Domarens pris
Domarens pris utdelas till det ekipage provets domare finner trevligast att bedöma.

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

Rätt att delta
KM är öppet för Welsh Springer Spaniel. Hund kan endast anmälas till en start. Hund skall vid
starttillfället ha en ålder av minst 9 månader. Deltagande hund ska vara godkänd i anlagsklass.

Begränsat prov och lottning
Deltagarantalet ska meddelas vid annonseringen av provet. 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 viltspår. 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 mästerskapet 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
-

