Svenska Vallhundsklubben – Tävlingsanvisningar 2019 och tills vidare
Regler och anvisningar utöver regelboken
Gällande Djurskyddsregler/-ansvar inkl tävlingsledares/domares ansvar)se separat skrift
OBS !!!!!! Från och med tävlingssäsongen 2019-01-01 har vi återgått till att betalning för startavgift
till tävling MÅSTE vara arrangören tillhanda senast två veckor före aktuell tävling. Endast betalda
anmälningar kommer med på startlistan. I och med det finns lite ändrade regler för återbetalning.
Se mer under ” Startlista ” och ” Återbetalning ”
Allmänt gällande tävling
 Samtliga tävlingar som planeras ska läggas in i Vallregs tävlingskalender senast 4 veckor före
tävlingsdag.
 Ange vilket slag av tävling det är och vilket djurslag. Drop In tävling anges särskilt. Finns
förprogrammerat i Vallreg.
 Drop In tävling får endast arrangeras i de inoffiella ( ej stambokförda ) tävlingarna
 Lokalklubben ansvarar själv för anskaffande och kontakt med domare
 Dispens för utländsk domare, som inte tidigare dömt i Sverige, ska sökas hos TK. Dispensen
söks senast 4 veckor innan tävlingsdagen. Personen ansökan avser ska vara en erkänd
domare sen tidigare och det åligger arrangören att tillhandahålla den informationen till TK
 Inga svenska domare finns tillgängliga för uppdrag vid tidpunkt för den årliga
domarkonferensen
 Ange tävlingsledare, samordnare – namn, telefonnummer och e-postadress förutom de
sedvanliga uppgifterna som krävs i tävlingshuvudet i Vallreg
 Ange om speciella förhållanden råder på tävlingsplatsen t ex extra långt hämtningsavstånd –
fråndrivningssträcka etc. Får och Nöttävlingar är förprogrammerat, ange om annat djurslag
används t ex getter
Vallhundsprov Får
 Minst 10 starter måste kunna erbjudas på VP Får och djuren får gå max 2 gånger. Antal djur
per flock är 10 – 12 stycken

Rankinggrundande tävlingar
 Får : För att vara rankinggrundande måste minst 35 ekipage beredas plats på en IK2 och CK
tävling och minst 20 ekipage på en IK1 tävling
Nöt: För att vara rankinggrundande måste minst 20 ekipage beredas plats på NN2 och minst
15 ekipage på NN1.
 Vid dubbelhämttävling på får gäller att dispens måste sökas hos TK om arrangören inte kan
erbjuda 35 starter/dag. Om tävlingen går över två dagar och räknas som en ( 1 )tävling krävs
ingen dispens om kravet på 35 erbjudna starter uppfylls
 För att en IK2 tävling ska vara SM / Agria Cup meriterande ska den innehålla enligt
regelboken angivna moment såsom hämtning, fråndrivning, delning / singling samt
tratt/ränna/fålla
 För att tävlingen ska vara SM-meriterande och meriterande till inom SVaK anordnade cuper
och mästerskap krävs minst 15 rankinggrundande startande på IK2/CK Får, minst 10
rankinggrundande startande på IK1 och minst 10 rankinggrundande på nöt
 Endast en ( 1 ) tävling per dag och plats/fält är kvalificerande/meriterande. Om två tävlingar i
samma klass ( VP, IK1, IK2, CK, NN1, NN2 ), gäller även Drop In, arrangeras på samma
plats/fält samma dag och för samma domare, är endast en (1 ) av dessa tävlingar







kvalificerande/meriterande för respektive ekipage. Deltar ekipaget i båda dessa tävlingar är
det den första som är kvalificerande/meriterande.
Skulle tävlingen vid anmälningstidens utgång ha så få anmälningar att man anser sig kunna
arrangera ytterligare en tävling under dagen kan denna läggas ut senast 12 dagar innan som
Drop In. Dock måste alla som anmält sig till den ordinarie tävlingen den dagen beredas plats
innan en Drop In utlyses. Denna Drop In- tävling är då öppen för alla, inte bara de som
anmält sig till ursprungstävlingen. Om Drop In anordnas i IK2 krävs även här att arrangören
kan bereda plats för 35 startande ekipage och i IK1 för 20 startande
Tävlingen måste uppfylla de minimimått som anges enligt regelboken. Hämtningslängden
mäts från förarens startplats till djurens utställningsplats i en rak linje och ska då utgöra
minimåttet för hämtningslängden
Konsekvens för tävlingar som inte följer de angivna reglerna
Tävlingsledaren har ansvaret för att hela arrangemanget, bana och djur håller måtten enligt
reglerna. Domaren ska kontrollera att bana och djur håller måtten enligt reglerna. Om en
tävling inte uppfyller de krav som krävs enligt regelverket kan tävlingen bli klassad som
Ej rankinggrundande och de tävlande har rätt att få sina pengar tillbaka om tävlingen var
utlyst som en rankinggrundande tävling

Ej rankinggrundande tävlingar, ERG
 Möjlighet finns för lokalklubben att anordna ej rankinggrundande tävling. En tävling som tar
färre startande än vad reglerna föreskriver. Skälet till det kan t ex vara att det inte finns
tillgång till större får/nötbesättning, medlemsvård mm. Klassen heter ERG, ERG skrivs efter
den ordinarie beteckningen, t ex IK1 ERG. ERG står för Ej rankinggrundande. En ERG tävling är
som vilken tävling som helst ( förutom att den inte är rankinggrundande ). Regelboken och ”
Tävlingsanvisningar ” gäller, likaså redovisning och betalning till SVaK. Om lokalklubben väljer
att anordna t ex två IK1 på samma dag ,på samma plats/fält och för samma domare där den
ena tävlingen är en ordinarie IK1 och den andra en IK1 ERG så måste den rankinggrundande
IK1 gå först på dagen.
 Vid ej rankinggrundande tävling på får/nöt måste tävlingen läggas in i Vallreg senast 3 dagar
innan tävling. Gäller alla inofficiella(ej stambokförda) tävlingar (ERG kan ej anordnas på
VP/CK). Kontakta TK om ERG-formatet ej finns upplagt för klassen som är tänkt

Rankinggrundande ekipage
 För att resultat ska räknas på rankinglistor skall föraren vara medlem i SVaK, ha varit boende
och mantalsskriven i Sverige sen rankingperiodens början. Samma sak gäller för deltagande i
dessa tävlingar och landslaget.
 Utländska ekipage erhåller inga rankingpoäng till svenska mästerskap och cuper arrangerade
inom SVaK. Dessa ekipage ska av den IT ansvarige i DB Admin under ekipagets ” Anmälan”
markera rutan med ”Diskvalificerad från rankinglista”
 Rankingpoäng tillfaller endast svenska rankinggrundande ekipage i fallande skala. Exempel:
Ett norskt ekipage vinner, svenskt kommer tvåa. Det blir då det svenska ekipaget som får
högsta rankingpoäng ( 10 P )
 Rankingpoäng precis som andra meriter följer hunden. Undantaget tävlingar där antalet
hundar/förare är begränsat ( Cuper/ Mästerskapstävlingar och liknande ), då måste den
förare som tävlar hunden ha tjänat ihop de nödvändiga rankingpoängen som krävs för den
tävlingen





Får: Samma ekipage får inte hoppa mellan IK1 och IK2 (inklusive varianter av dessa båda) Om
ekipaget valt att starta i IK2 kan det inte återgå till en start i IK1. Regeln börjar gälla vid ny
kvalperiod 15 augusti 2017.
Nöt: Ekipage som startat NN2 får endast starta NN1 i mån av plats och via efteranmälan. Det
är tävlandes ansvar att kontakta arrangören om ändrade förutsättningar för ekipaget ( har
startat NN2 sedan startlistan i NN1 publicerats ). Inget företräde gäller i detta fall.
Regeln om maximering av antalet starter per ekipage, klass och rankingperiod har tagits bort
från och med januari 2019.

Kvalificeringsperiod Fårtävlingar
 Fast kvalperiod gäller för de allra flesta tävlingar, cuper och mästerskap på får
 Kvalperioden är 15 juli – 14 juli
 Kvalperioden till Unghunds SM Får är 15 augusti – 14 augusti
Kvalificeringsperiod Nöttävlingar
 Kvalperioden för Unghunds SM Nöt är 15 juli – 14 juli
 Kvalperioden till SM Nöt är 31 augusti – 30 augusti

Rangordning vid lika resultat på tävling
 Då flera tävlande får samma slutpoäng, avgör sammanlagda hämtningspoängen
rangordningen. Är även denna summa lika , avgör i tur och ordning poängen för utgång,
upptag, framdrivning och därpå följande moment rangordningen.
 Vid dubbelhämttävling avgör först den totala summa av de båda hämten, sedan i tur och
ordning den sammanlagda summan av de båda utgångarna, sedan de båda upptagen, sedan
de båda framdrivningarna.
 Om tävlande är lika i alla moment ska de få samma placering. För att utse vinnare kan
omstart förekomma

Rangordning vid lika rankingpoäng på rankinglista till cup/mästerskap
 Gällande åtskillnad av hundar med samma rankingpoäng där totalpoängen på tävlingarna
varit densamma ( exempelvis 100 p )men där någon hund/några hundar gjort färre än fyra
resultat sker följande: Det är placeringarna som räknas och i första hand bästa resultatet, sen
andra bästa resultatet, sen tredje bästa resultatet och sist fjärde bästa resultatet. Exempel:
Hund A =10,6,4,4. Hund B=9,8,7. Hund C=8,8,7,1. Hund D=8,6,5,5. Turordning för att få delta
i cupen/mästerskapet blir då: 1=Hund A, 2=Hund B, 3=Hund C, 4=Hund D
 Gällande åtskillnad där totalpoängen på de rankinggrundande tävlingarna varit olika (t ex 100
p, 110 p). I första hand enligt samma modell som beskrivs ovan. Vid fortfarande lika resultat
enligt följande: Lägg ihop den sammanlagda indexerade summan av de fyra resultaten
( = tävlingspoängen). Högst resultat vinner. Alltså % av totalresultatet Exempel: Hund 1=85 p,
83 p, 102 p, 90 p. Index 85 % (av totalt 100) + 83 % (av totalt 100 p) + 93 % (av totalt 110 p) +
82 % (av totalt 110) = 343
Hund 2= 79 p, 89 p, 99 p, 78 p. Index: 79 % (av 100) + 89 % (av 100) + 90 % (av 110) + 78 %
(av 100) = 336. Hund 1 går vidare.

Tävlingens genomförande
Anmälningar
 Anmälan och betalning ska vara arrangören tillhanda senast 2 veckor före tävlingsdatum
 Anmälan ska innehålla:
1. Förarens namn och medlemsnummer
2. Hundens registreringsnummer
3. Vilken tävling som avses med tävlingsnummer
 Hund får starta endast en gång per tävling
 Oregistrerade hundar har rätt att starta på VP men de erhåller ej ett provprotokoll
utan endast deltagarbevis. Deltagarbevis finns för nedladdning på Vallreg under ”
Filarkivet ” – ” Styrdokument ” – ” Tävling ”
Anmälan till cup/mästerskapstävling
 Anmälan och betalning ska vara arrangören tillhanda senast 2 veckor före
tävlingsdatum
 Om cup/mästerskapstävling arrangeras mycket tätt inpå kvalperiodens slut ska
ekipage som kvalat in på slutet av perioden snarast efter sista kvaldag anmäla/betala
in anmälningsavgiften till arrangören. Vid återbud kontaktas reserver av arrangören

Efteranmälningar
 Sista anmälning 2 veckor före tävlingen. Alla anmälningar efter detta datum räknas
som efteranmälan och startar först. Arrangörsklubben avgör om efteranmälan tas
emot . Startavgiften är densamma vid efteranmälan som vid ordinarie anmälan
Fastställda startavgifter f o m 2017.
 200,- på IK1, IK2, NN1, NN2 (tillkommer sen veterinäravgift)
 275,- på CK Får och CK Nöt (tillkommer sen veterinäravgift)
 400,- på VP Får och VP Nöt

Startlista ( Anmälan – betalning )
 Alla medlemmar i SVaK , boende och mantalsskrivna i Sverige, lottas till tävlingarna på
samma villkor. Hänsyn kan tas till nödvändiga funktionärer
 Utländska ekipage/icke SVaK medlemmar kommer med i mån av plats
 Anmälan och betalning ska vara arrangören tillhanda senast 2 veckor före
tävlingsdatum
 Lotta alla anmälda och betalda omedelbart efter anmälningstidens utgång, dvs senast
14 dagar innan tävlingen. Gäller både ordinarie tävlingar och mästerskapstävlingar
 Alla som ej kommer med på ordinarie startlistan hamnar på reservlistan
 Reserverna tas in i tur och ordning efter reservlistan
 Föraren är skyldig att meddela återbud så snart som möjligt för att bereda plats för
reserv
 Lottning bör ske med hjälp av lottningsfunktionen i Vallreg med så lite
handpåläggning som möjligt. Dock måste hänsyn tas till funktionärs/hundar-sysslor
och till förare med fler än en hund (Se även nedan om förare med fler hundar)
 Alla förare bereds plats med 1 hund
 Vid fler förare än möjliga starter deltar alla förare i lottningen med 1 hund
 När fler platser återstår enligt punkten ovan, lottas förares andra hund osv.












Vid lottningen bortlottas ingen, antingen hamnar ekipaget på startlistan eller
reservlistan. Den som inte kommit med med någon hund placeras överst på
reservlistan
Förare som startar med mer än en hund bör i samband med lottning fördelas så att
det är tillräckligt många ekipage mellan förarens första och andra och eventuellt
tredje hund. Föraren måste ges tid att byta hund och förbereda start för andra hund.
Beakta avstånd till parkering, att ekipage kan bryta samt eventuella andra
omständigheter.
Start med 3 hundar eller fler bör fördelas över hela startfältet. OBS! Denna anvisning
gäller ej vid efteranmälan
Byte kan ske med egen hund som finns på reservlistan. Byte meddelas klubbens ITansvarige snarast, dock senast 3 dagar innan tävlingsdagen per telefon. Föraren
ansvarar för att ändringen blir fastlagd hos den IT ansvarige
Byte av startnummer accepteras om bytet sker av de tävlande själva och meddelas till
klubbens kontaktperson ( IT-ansvarige) senast 3 dagar innan tävlingsdagen . Förarna
är ansvariga för att bytet blir fastlagt hos den IT ansvarige ( se deadline för startlistan
nedan )
Den startlista som ligger 3 dagar före tävlingen är den som gäller, dvs inga byten 3
dagar före tävlingsdag
Reserver tas in på tomma platser och meddelas så fort som möjligt
Det är ekipaget som är anmält till tävlingen. Vid byte av förare måste ny anmälan
göras.

Tävlingsprotokoll / Domarrapport
 Tävlingsprotokoll i två exemplar (original samt kopia) tillhandahålls av lokalklubben
likaså om behov skulle uppstå domarrapport i två exemplar(original samt kopia)

Förtur





Aktiva domare som vill utnyttja sitt domarföreträde, måste inkomma med sin
anmälan enligt gällande anmälningsregler samt begära företräde. Aktiva domare har
företräde med två hundar/tävling (årsmötesbeslut)
Lokalklubb/ Arrangörsklubb har rätt att ge sina egna medlemmar företräde, gäller ej
medlemmar bosatta utomlands. Detta gäller endast på VP, IK1 och NN1. Det
företrädet gäller 1 hund/medlem ( medlem enligt SVaK:s medlemsförteckning)
Prioordning om det visar sig att platserna inte räcker till är
1. Djurägare
2. Lokalklubbsmedlem
3. Domare
Djurägare har rätt att utnyttja förtur med totalt max två (2) hundar på tävling där den
egna besättningen är tävlingsdjur, eller på annan tävling där inte egna djur eller
marker används. Företräde som utnyttjas på annan tävling kan användas först efter
att djurägaren upplåtit egna djur/mark där han/hon inte startat. Vid anmälan till
annan tävling där företräde vill utnyttjas anger man till den IT ansvarige att man
önskar förtur och anger vilken tävling det gäller. Förturen med max två hundar gäller
tävlingsdjurbesättningen, oavsett om det finns flera ägare till besättningen eller om
två eller flera besättningar sätts samman. Förturen är personlig och kan inte
överlåtas. Djurägaren måste själv inkomma med begäran om företräde
Djurägarföreträdet gäller även vid anordnande av VP Får/Nöt samt att utnyttjande av
sitt företräde även kan tas vid tävling/prov på annat djurslag än det djurägaren själv
ordnade tävling/ prov på. Företrädet gäller tävlingsdag mot tävlingsdag.



Den IT-ansvarige markerar begärda förturer i Vallreg med ” Ej bortlottningsbar ”
under ”Anmälan”

Återbetalning
 Återbud innan två veckor före tävling berättigar till återbetalning
 Återbud efter tvåveckorsgränsen berättigar INTE till återbetalning om inte läkar –
veterinärintyg, alternativt dödattest, uppvisas. Detta gäller oavsett om reserv finns
eller inte
 Vid återbetalning av startavgift ska även avgiften avseende tävlingsveterinären
återbetalas ( i de fall den ingår i startavgiften )
 Ansvaret för att återbetalning ska ske ligger på den betalande att uppge sina bank/pg
kontouppgifter till administratören i lokalklubben senast 3 veckor efter tävlingen,
annars tillfaller anmälningsavgiften lokalklubben

Tävlingen
Djuren
Flockstorlekar vid tävling: Får
 Minst 5 djur/grupp i CK
 Minst 4 djur/grupp i IK1
 Minst 4 djur/grupp i IK2
 Minst 10 djur/ grupp i VP Får . Rekommendation är 10 – 12 djur. Djuren får gå max 2
gånger på VP Får
 Fåren bör helst gå högst två gånger per dag dock max tre gånger per dag
 Lamm som används vid tävling ska vara väl avvanda och i gott skick. Tackor och lamm
bör vara avvanda på ett djuretiskt korrekt sätt.
 Då tackor och lamm ingår i flockarna ska fördelningen vara densamma under hela
tävlingen
Flockstorlekar vid tävling: Nöt
 Minst 6 djur/grupp i VP , NN1, NN2 och CK
 Nötkreaturen får gå max 6 gånger per dag, max 2 gånger i rad
 Nötkreatur ska vara minst 6 månader och får ej ha längre i dräktighet än 7 månader
Övrigt








Före tävlingen ska djurens vallbarhet kontrolleras i små flockar
Arrangören bör planera tävlingen på ett sådant sätt att man får flyt i hanteringen av
tävlingsdjuren. Det är viktigt att de nya djuren snabbt kommer in till
utställningsplatsen och att de förbrukade djuren fort tas av banan. Detta kan
åstadkommas om man placerar de olika djurfållorna på ett praktiskt sätt och att man
har utställare som har rutin att hantera djuren på ett bra sätt.
Djuren ska ställas synliga för föraren. Djuren får inte stressas vid utställningen. Som
hjälpmedel att hålla djuren på plats kan saltsten, hö eller kraftfoder användas
Den tävlande ansvarar för att i god tid före egen start meddela sekretariatet om sin
ankomst
Den tävlande ansvarar för att snabbt vara på plats vid startstolpen inför sin egen start
TK rekommenderar arrangören att tillhandahålla en skärm placerad i närheten av
startstolpen så att nästa tävlande har möjlighet att redan medan föregående ekipage
tävlar, ostört kunna gå ut på banan till skärmen









Den tävlande bör vara behjälplig efter sitt tävlande med att plocka av djuren från
tävlingsbanan
Alla hundar med undantag för den eller de som för tillfället arbetar ska vara kopplade
under tävlingen
Löptikar ska ej användas som funktionärshundar
Så långt som möjligt bör djurstall eller andra dragningspunkter ej förekomma inom
banan
Se till att det finns tillräckligt avstånd till t ex stängsel för hunden att jobba på
Vatten till funktionärshundarna samt till de tävlandes hundar ska finnas tillgängligt
Arrangör är skyldig att sörja för regn- och vindskydd för domaren.

Domare, brytning av tävling, standard, diskvalificering
 Om en tävling efter några få ekipage visar sig inte hålla måttet vad anbelangar
djurhantering samt hundarnas möjligheter att utföra ett bra jobb under hyggliga
förutsättningar har domaren rätt att bryta tävlingen och i samråd med
arrangören/tävlingsledaren rätta till arrangemangen och börja om igen. De ekipage
som då redan hunnit starta ska givetvis få starta om igen enligt den nya banan.
 Domaren har möjlighet att införa ”standard”på IK2, CK och NN2. Standard innebär att
domaren, om så krävs, ber den tävlande att avbryta sin runda då han/hon bedömer
att den tävlande ej har med toppstriden att göra. Standard kan införas efter 10
resultat. OBS! Utländska ekipage räknas ej in i de 10 resultaten.
 Domaren ska diskvalificera ekipage som inte uppfyller tävlings-/och eller
djurskyddsnormerna. Vid mycket grova förseelser ska domaren skriva en
domarrapport.
 Föraren har rätt att när som helst avbryta sitt eget tävlande.

Efter tävlingen
Svenska domare
 Domararvodet är 1500 kr inkl moms per tävlingsdag i grundarvode för högst 30
startande och sedan 20 kr/ekipage över 30 startande
 Domararvodet redovisas på blankett ” Tävlingsredovisning” , som finns i Vallreg –
Medlem - Filarkivet – Tävlingar, samt betalas till SVaK senast 2 veckor efter tävling.
Blanketten insändes till SVaK i samband med betalning.
 Även domarresor redovisas på blanketten ”Tävlingsredovisning” och betalas in senast
2 veckor efter tävling.
 Om två eller tre domare varit anlitade för att döma ett tävlingsarrangemang ( typ 2 –
3 dagars tävling )och där dömt var sin dag/tävling redovisar och betalar arrangören in
som om det skulle ha varit en domare. Domarna skickar sen i sin tur var och en endast
½ - 1/3 reseräkning till SvaK. Ange på domarräkningen ( eller i mail till
redovisningsansvarige ) med vem/vilka domaren delat uppdrag med


Fastställd avgift för domarresor:
1-dags tävling = 800 kronor
2-dags tävling = 1.200 kronor
3-dags tävling = 1.500 kronor
 Vid mindre VP , IK1 och NN1 tävlingar, max 20 startande/dag kan domarresorna
avtalas och betalas direkt till domaren. Dock måste domararvodet betalas till SVaK
Utländska domare
 Utländsk domares resekostnad betalas av arrangören

Övrig redovisning och betalning till SVaK
 Inofficiella tävlingar: 20 kronor/start oavsett resultat
 Officiella (stambokförda VP, CK) 50 kronor/start för resultat. Alla nollresultat 20
kronor/start Även denna redovisning sker på blankett ”Tävlingsredovisning”
Checklista för arrangerande lokalklubb
Före tävling
 Kontrollera tävlingsplatsens möjlighet enligt de bestämmelser om mått mm som finns
för den klass man tänkt arrangera tävling i. Tävlingsledaren ansvarar för att angivna
mått och regler följs
 Kontrollera parkeringsmöjligheter
 Kontakta domare
 Tillhandahålla och bekosta kost och logi för domaren samt sända en vägbeskrivning
 Tänk på hygienen och följ rekommendationer enligt djurskyddsregler/
djurhälsovårdsregler
Anskaffa personal
 Tävlingsledare som ansvarar för tävlingens genomförande
 Domarsekreterare och tidtagare
 Utställare
 Borttagare
 Föråkare (valfritt)
 Eventuell transportpersonal
 Personal till djurhanteringen
 Personal till sekretariatet
 Personal till servering och information
Anskaffa material
Till tävlingsbanan
 Regn och vindskydd för domaren
 Banbyggnadsmaterial och reparationsmaterial
 Tidtagarur
 Resultattavla, anslagstavla för startordning, regler och banskiss
 Papper till banskiss
 Band att märka djur
 Synlig markering av delningsring
 Skyltar
 Eventuella transportfordon
 Salt, hö eller kraftfoder till utställningen om så behövs
Till sekretariatet
 Tävlingsprotokoll
 Startlistor
 Diplom
 Domarrapporter
 Tävlingsregler
 Kontorsmaterial
 Plast att skydda protokoll vid regn
 Miniräknare för kontrollräkning av tävlingsprotokoll
 Scanner/Avläsare av chipmärkta hundar

Cuper och mästerskapstävlingar
Gällande SM Får och Nöt: se även separat anvisning med mer detaljerade uppgifter
Allmänt
 TK ansvarar för, av SVaK anordnade, cuper och mästerskap och står som garanter för
att banor och förutsättningar håller tillräckligt hög svårighetsgrad.
Uttagning och regler för SM Får och Landslaget. Regler gällande från och med rankingperiod 201807-15
 Deltagare samlar poäng i nuvarande rankingsystem
 Minst 10 rankingpoäng krävs för att vara behörig att starta i Kvarts-SM
 Max 105 platser erbjuds till SM som inleds med 3 kvartsfinaler
 Fasta gränser uträknas på att ca 35 st ska delta i varje region. I händelse av att stora
förändringar sker inom en region får en omdragning ske av gränsen
 Fasta gränser gällande Kvarts-SM regioner. Indelning görs efter lokalklubbstillhörighet
 Indelning regioner :
 Region södra kvartsfinalen: Öresundsvallarna, Skånes VK, Blekinge VK, Sydöstra
Sveriges VK, Kronobergs VK, Västsvenska VK, Vallhundsringen, Sjuhäradsvallarna och
Tjustvallarna
Region mellan: Smålands VK, Östergötlands VK, Skaraborgs Aktiva Vallare, BohuslänsDals VK, Bergslagens VK, Sörmlands VK, Mälarmårdens VK, Upplands VK och Gotlands
VK
Region norr: Norrbottens VF, VK Nord, AC-vallarna, Angervallarna, JämtlandHärjedalens VK, X-läns VK, Dalarnas VK, Södra Dalarnes VK, Värmlandsvallare och
Westmanlands VK
 Om det finns färre än 105 deltagare med minst 10 rankingpoäng så blir det färre
starter. Ingen påfyllning och inga reserver
 Antalet som totalt går vidare till SM semifinal blir 39 st.
 Uträkningen av antalet ekipage som går vidare till Semifinalen från varje region blir
antalet x 0,37. ( Exempel: 34 deltagare x 0,37 = 12,58 = 13 deltagare går vidare )
Avrundas enligt gängse normer med ,01-,49 = nedåt och ,50-,99 = uppåt
 Inom varje region ska ett regionråd bestående av 3 personer utses varje år. De har till
uppgift att inom sin region se till att kvarts-sm arrangeras och ska även fungera som
resurspersoner till arrangören. Varje region utser själva sitt regionråd och meddelar
TK senast 31 december året före kvarts-sm tävlingen vilka som ingår
 Varje region är ansvarig för att kvarts-sm ordnas i regionen varje år

Startlista
 Startlistan lottas både på kvalen och i semifinalen
 Startlistan till finalen SM Får görs enligt: De tre som placerat sig bäst (1,2,3) på
semifinalen får välja startnummer till finalen. Övriga (f o m 4 placeringen semifinalen)
lottas för hand på plats
 Tävlande har ej rätt att byta startnummer på mästerskaps/cuptävling
Antal, format, landslagspoäng
 Varje tävlande får ställa upp med max 2 hundar på SM och landslagsuttagningskval
 De inledande tre kvartsfinalerna sker på internationell kvalbana. Tävlingarna går över
två dagar och bästa sammanlagda resultat (=tävlingspoäng) vinner
 Landslagspoäng delas ut till de tre bästa i varje KVSM. Poäng 3-2-1.
 Från varje KVSM går 15 ekipage vidare till SM semifinal





Semifinal och final går på ny plats under en helg enligt redan bestämd
regionsfördelning (Se SM Får anvisningar)
I semifinalen startar 45 ekipage. Tävlingen sker i formatet internationell kvalbana (CK
bana). Landslagspoäng delas ut till de tio bästa enligt 10-1 poäng
I finalen startar 15 ekipage. Finalen sker i formatet internationell finalbana
(Dubbelhämt-fråndrivning-sortering-fålla). Landslagspoäng delas ut till samtliga som
erhåller ett resultat enligt 15-1 poäng

Uttagningstävling till landslaget
Förutom SM kommer ytterligare en landslagsuttagningstävling (i förekommande fall Agria Cup)
anordnas
 Antal startande 50 st
 Tävlingen går över tre dagar
 Tävlingen kommer att hållas på hösten efter ordinarie rankingperiods slut
 Minst 10 rankingpoäng i SM rankinglistan krävs för att få starta dag 1
 Dag 1 startar 50 ekipage på en större IK2-bana eller IK2 med singel (arrangören väljer
vilket som passar bäst beroende på förhållandena) Agria Cup kval
 Dag 2 startar 30 ekipage på en bana likt CK mått . De som uppnådde bästa resultat
dag 1, Agria Cup semifinal
 Dag 3 startar 15 ekipage på en finalbana med dubbelhämt. De som uppnådde bästa
resultat dag 2, Agria Cup Final
Landslagspoäng utdelas enligt följande
 Dag 1 delas landslagspoäng ut till de tre bästa enligt 3-2-1 poäng
 Dag 2 delas landslagspoäng ut till de sju bästa enligt 7-1 poäng
 Dag 3 delas landslagspoäng ut till alla som får poäng enligt 15 – 1 poäng
På Nordiska Mästerskapen (NM), Continental (EM), och World Trial (WT) delas landslagspoäng ut
för de ekipage som kommer till final och den som vinner.
 Nordiska final = 1 poäng
 EM final = 3 poäng
 WT final = 5 poäng
 WT semifinal = 3 poäng
 Vinnare i någon av ovanstående finaler = ytterligare 5 poäng

Uttagning till Unghunds SM Får











I Unghunds SM Får får unghunden starta så många gånger som det är möjligt enligt
uppnådda rankingpoäng och ålder
Kvalificering till start måste ha skett samma rankingperiod som start sker
Kvalificering sker från IK1,IK2 och CK Får med faktisk placering
Rankingperiod är 15 augusti – 14 augusti
Datumet 1 oktober gäller som gräns för hundens ålder att få starta. Hunden får inte
ha fyllt 3 år före detta datum (1 okt). Det gäller oavsett när det årets Unghunds SM
tävlingen går.
Antal startande är 40 st
Tävlingen går över två dagar
Sammanlagt bästa resultat (= tävlingspoäng) vinner
Banan är en enkel IK2 bana
Förare får endast starta med max två hundar




Den förare som tävlar hunden måste ha tjänat ihop de nödvändiga rankingpoäng som
krävs
De 10 bästa från Unghunds SM är kvalade till Nordic Nursery

Uttagning till Unghunds SM Nöt













I Unghunds SM Nöt får unghunden starta så många gånger som det är möjligt enligt
uppnådda rankingpoäng och ålder
Kvalificering till start måste ha skett samma rankingperiod som start sker
Kvalificering sker från NN1, NN2, CK Nöt med faktisk placering
De är de tre faktiska placeringarna som räknas
Rankingperiod är 15 juli – 14 juli
Datumet 15 augusti gäller som gräns för hundens ålder att få starta. Hunden får inte
ha fyllt 4 år före detta datum(15 aug ). Det gäller oavsett när det årets Unghunds SM
Nöt går
Antal startande är 15 st
Tävlingen går över två dagar
Sammanlagt bästa resultat (=tävlingspoäng) vinner
Banan anpassas efter gårdens förutsättningar. Dag 1 tävlas på fler djur och dag 2 på
färre djur
Förare får endast starta med max två hundar. Ekipaget som tävlar måste ha tagit
huvuddelen (minst 50%) av kvalpoängen för att få starta
Den förare som tävlar hunden måste ha tjänat ihop de nödvändiga rankingpoäng som
krävs

Uttagning till SM Nöt












Rankingperiod 31 augusti – 30 augusti
Kvalificering sker via NN2
Antal startande är max 21 st. De 20 högst rankade ekipagen samt fjolårets vinnare
som har Wild Card
Dag 1 är kval med max 21 ekipage
Dag 2 är final med 7 ekipage. Föråkare går först
Startlistan till kvalet lottas
Startlistan till finalen lottas manuellt under middagen på kvalkvällen
Förare får endast starta med max två hundar
Dag 1 kvalbana är en traditionell NN2 bana, efter de förutsättningar som besättningen
kan erbjuda. Flocken bör bytas efter varje ekipage
Dag 2 finalbana ska innehålla dubbelhämt, fråndrivning, drivning, sortering, delning
samt lastning. Minst halva flocken bör bytas efter varje ekipage
SM Nöt arrangeras av tradition andra helgen i september men finns ingen möjlighet
kan annat datum accepteras. Kvalperiod gäller då till tre veckor före SM Nöt tävlingen

Regler och Uttagning till Ungdoms SM (USM)
Från och med år 2016 går USM i samband med Unghunds SM
 Högsta ålder för att få starta i USM är att deltagaren ej fyllt 25 år vid tidpunkt för
tävlingen











USM tävlingen går över 2 dagar och bästa sammanlagda resultat = tävlingspoäng
gäller
Föraren väljer själv vilken tävling, Unghunds SM eller USM, han/hon vill starta i
USM får innehålla max 5 deltagare
Förare har förtur med 1 hund. Förare med 2 hundar startar med sin andra hund i mån
av plats
Kvalperiod är 15 augusti – 14 augusti. Gällande kvalificeringsperiod rankingår 2017
gäller
15 juli 2016 – 14 augusti 2017.
Kvalificering sker genom IK1, IK2 samt CK. Det är de faktiska placeringarna i respektive
klass som gäller. De fyra bästa resultaten räknas. Vid ranking genom IK1 erhålls endast
halva rankingpoängen, dvs 1:a plats ger 5 rankingpoäng, 2:a plats ger 4,5 poäng osv
Tävlingsbanan är en enklare CK bana med både delning/fålla/singling men med ett
något kortare hämtnings – fråndrivningsavstånd än på ordinarie CK
Deltagaren ansvarar själv för att fylla i och skicka in ett formulär gällande uttagning till
Ungdoms SM varje gång han/hon uppnår ett rankinggrundande resultat. Formuläret
finns på SvaK,s hemsida
Rankinglistankommer att publiceras vartefter då ingen automatisk rankinglista kan
göras via vallreg

Regler och Uttagning till Young Handler (YH)
 Young Handler representant kan delta i YH mästerskapet till och med den dag föraren
fyller 21 år. Den första tävlingsdagens datum vid aktuell tävling gäller
 Från och med 2017 års Young Handler sker uttagning via SM final/SM semifinal/ SM
Kvartsfinal, Ungdoms SM och IK2/CK tävlingar
 YH representant-/er tas ut av landslagsledarna enligt följande
1. bästa placering SM-final
2. bästa placering SM-semifinal
3. bästa placering SM-kvartsfinal
4. bästa placering Ungdoms-SM
5. höst poäng enligt samma skala som till stora SM dvs resultat i IK2 och CK. Poängskalan är
1:a plats ger 10 poäng, 2:a plats ger 9 poäng osv. Fyra resultat räknas. Brytdatum för ranking
är 15 oktober – 14 oktober. Rankingperioden är anpassad för att Young Handlerlaget ska bli
fastställt ungefär samtidigt som det stora laget ( på hösten efter de stora mästerskapen )
 Föraren ansvar själv för att skicka in ansökan på fastställt formulär till landslagsledningen

Allroundhund – Regler
Förutsättning: Ekipaget måste ha kvalat in till både SM Får (semifinal) och SM Nöt.
I första hand:
 Hund som startat i båda finalerna vinner. Om fler än en hund avgör bästa
sammanlagda placering. (I SM Får final räknas placering 7-15 som placering 7)
I andra hand:
 Hund som startat i en av finalerna. Om fler än en hund avgör finalplacering. Om den
är lika avgör placering i kvalet i ”andra” djurslaget
I tredje hand:
 Ingen hund har kvalat till någon av SM-finalerna. Bästa sammanlagda placering i
kvalen avgör. I Får SM semifinal räknas placering 21-45 som placering 21.

Wild Card
 TK har rätt att utdela Wild Card om specifik situation skulle uppstå
 Wild Card delas ut till vinnaren av SM Nöt

Policy gällande tidpunkt när djur/mark får användas före mästerskap.
Får
 SM/Cup djur och SM/Cup fält får inte användas till IK2/CK på minst 1 månad före den
aktuella SM/Cup tävlingen
Nöt
 Ingen restriktion vid mästerskap/cup tävling på nöt

TK uppdaterad 2019-01-28
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