Motion – ändring av regler för klubbmästerskap i jakt
Bakgrund:
Idag gäller följande för att bli klubbmästare i jakt: ekipaget ska ha blivit godkänt på NbpB.
Citat: ”Bäst placerade hund erhåller titeln klubbmästare. 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/ Jaktlust/arbetsvilja
2/ Sök och mönster
3/ Fart och stil
4/ Följsamhet och arbetsförmåga
5/ Stadga
6/ Skottreaktion
7/ Markeringsförmåga
8/ Apporteringslust
9/ Apporteringsgrepp
10 /Allmänt uppträdande”
Slut citat.
Motion:
Jag föreslår följande förändring vad gäller utnämnande av klubbmästare:
Under förutsättning att inget ekipage klarat godkänt i NbpB så bör ändå en klubbmästare
kunna utses. De viktigaste momenten är (enligt undertecknad) följande: 1/
jaktlust/arbetsvilja, 2/ sök och mönster, 3/ fart och stil, 4/ följsamhet och arbetsförmåga,
5/ skottreaktion samt 6/ apporteringslust. 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 - se ovan.
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.
Motivering: Idag är det förhållandevis många welshägare som tränar för start på NbpB. För
att uppmuntra än fler så behövs ett ”humanare” sätt att utnämna klubbmästaren i jakt.
Många hundar faller på något av de 10 momenten.
Undertecknad anser det vara mycket viktigt att hunden visar jaktlust med bra mönster,
arbetar med fart och stil, är följsam samt naturligtvis inte är skotträdd. Apporteringsviljan
måste också finnas.
Det är samtidigt av stor vikt att klubbmästartiteln har fortsatt hög status och detta bör
kunna uppfyllas med de förslag som anförs!
I övrigt gäller WSSK:s regler för KM jakt.
De nya reglerna ska gälla från 2017
Karin Hellström

