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Klubbmästerskap i Rallylydnad för Welsh Springer Spanielklubben
Fastställt vid ordinarie årsmöte 2015-03-22, reviderad vid ordinarie årsmöte 2016-03-12 och 2017-03-25.

Klubbmästerskap
Welsh springer spanielklubbens klubbmästerskap (KM) i Rallylydnad är ett inofficiellt
tävlingsarrangemang. KM är öppet för Welsh Springer Spaniel. Hund skall vid
starttillfället ha en ålder av minst 10 månader. Tik som löper får delta och startar då sist
i tävlingen. Hund kan endast anmälas till en start per klass.
Krav på medlemskap
Hundägare och förare skall vara medlem i WSSK.
Genomförande
För att KM skall genomföras krävs minst 6 anmälda hundar då anmälningstiden går ut. I
syfte att uppnå det minimala deltagarantalet kan anmälningstiden förlängas med
maximalt en vecka efter att ordinarie anmälningstid gått ut.
KM:et i Rallylydnad har moment från nybörjarklass och fortsättningsklass och består av
12-17 moment (skyltar).
Ekipage som officiellt tävlar i nybörjarklass får föra hunden kopplad, men får tävla utan
koppel om föraren så önskar.
Svenska Brukshundklubbens (SBK) officiella tävlingsbestämmelser och WSSKs stadgar,
statuter och regler gäller i tillämpliga fall.
Klubbmästare
Klubbmästare i Rallylydnad utses under tävlingen av domaren.
Tävlingspoängen redovisas i samband med prisutdelningen och sker i omvänd ordning.
Även diskvalificerade ekipage får sina poäng sammanställda och redovisade.
Pris utgår till de tre ekipage som enligt nedanstående kriterier har erhållit något av de
tre främsta placeringarna (placering 1-3).
Kriterier för placering beräknas på följande sätt:
•
•
•

Ekipaget får inte vara diskvalificerat.
Det ekipage som har erhållit den högsta poängen koras till Welsh springer
spanielklubbens Klubbmästare i Rallylydnad.
Vid särskiljning av hundar med lika poäng skall domaren beakta helhetsintrycket.

Domarens pris
Domaren skall utse ett ekipage som under tävlingen utmärkt sig i positiv mening
gällande attityd och kämpaglöd. Ekipagets resultat i tävlingen är irrelevant. Pristagare

2

Klubbmästerskap i Rallylydnad för Welsh Springer Spanielklubben
samt motivering redovisas av domaren vid prisutdelning.
Arrangör av KM
Ansökan
Mästerskapet i Rallylydnad skall arrangeras tillsammans med klubbmästerskapen i
Agility och Lydnad.
Den aktivitetsgrupp eller grupp av medlemmar som önskar att arrangera dessa tre KM
skall ansöka om detta till klubbstyrelsen senast den sista oktober året före
arrangörsåret.
Ansökan skall beskriva budget för samt ramen kring KM:en som motivering för varför
just detta alternativ är det som klubbstyrelsen skall välja.
Budgeten som beskrivs i ansökan skall vara realistisk och noggrann och innehålla minst
följande:
v Kostnader för:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

domararvode
resekostnader domare
boende domare
hyra lokal
snitslar/skyltar
priser
rosetter
diplom
PM
startlista inklusive portokostnader
reseersättning funktionärer
boende funktionärer
övrigt t.ex. ev. lotteri, inköp av ev. mat osv.

v Inkomster för:
Ø deltagaravgift
Ø försäljning av mat
Ø försäljning av lotteri
Ø övrigt
Denna budget kommer att ligga som underlag för WSSKs rambudget.
Styrelsen bär ansvar för att ansökande grupps budget ryms i WSSKs rambudget i

3

Klubbmästerskap i Rallylydnad för Welsh Springer Spanielklubben
enlighet med WSSKs stadgar, statuter, regler och beslut gällande KM.
Arrangörsgruppens och styrelsens ansvar
Arrangörsgruppens ansvar:
1.

2.
3.
4.

Skulle ansökan om att arrangera KM beviljas av styrelsen skall aktivitetsgruppen
eller gruppen av medlemmar som arrangerar KM:et ansvara för att bilda en
arrangörsgrupp. Denna arrangörsgrupp skall i samarbete med styrelsen genomföra
KM:et.
Arrangörsgrupp skall föreslå datum och lämplig plats för KM. KM skall hållas under
perioden 1 september – 31 oktober.
Arrangörsgruppen skall föreslå lämpliga domare och funktionärer till styrelsen.
Arrangörsgruppen skall vara behjälplig med att boka boende, måltider och hjälp
med resa till och från KM:et för styrelsens representant.

Styrelsens ansvar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

WSSK styrelse ansvarar för att, i möjligaste mån och i samarbete med
arrangörsgrupp, senast den 31 december året innan arrangemang fastställa plats
och tid för KM.
Styrelsen skall utse domare och övriga funktionärer.
Styrelsen ansvarar för annonsering av KM i Welshnytt och på hemsidan.
Styrelsen ansvarar för att PM görs, läggs på hemsidan och skickas till deltagarna.
Representant från styrelsen eller någon av styrelsen utsedd representant ska
närvara vid KM. Klubbstyrelsen står för alla kostnader i samband med detta.
Styrelsen skall ombesörja att tävlingsresultaten från KM redovisas på hemsidan
samt i Welshnytt.
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.
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för att KM genomförs.

Ersättning funktionär
I enlighet med WSSKs bestämmelser för ersättning av funktionärer.

