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Bestämmelser för Älghunds-SM

Tid och plats
Enligt arrangerande lokalklubb.
Bedömning
Gällande bestämmelser för löshundsprov med älghundar. Bedömning ska ske med
användning av PBP-utrustning.
Rangordning
1.
2.
3.
4.

Prisvalör högsta pris
Egenskapspoäng
Högsta poäng i moment 3
Yngsta hund

Antal deltagare
En hane eller tik från varje lokalklubb oavsett ras.
Om någon lokalklubb uteblir från SM, äger den lokalklubb som har högst antal medlemmar
per den 31/12 året före, starta med två hundar.
Tävlande hundar enligt lokalklubbens rangordning.
Uttagning
1. Enligt varje lokalklubbs egna bestämmelser.
2. Varje lokalklubb utser en ordinarie hund och fem rangordnade reservhundar.
3. För deltagande erfordras minst 1:a pris på löshundsprov i Sverige.
4. För deltagande erfordras minst ”Very Good” upp till 15 månader eller ”Good” från 15
månader eller äldre på utställning.
5. Endast HD, grad A eller B och AD, friröntgade hundar får delta. Gäller oavsett ålder
eller index. Gråhundar som inte är AD röntgade äger dock rätt att delta.
Medlemskap
Deltagande hundägare skall vara bosatt/mantalsskriven i Sverige och medlem i någon av
SÄKs lokalklubbar.
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Domare
Varje lokalklubb anmäler en tjänstgörande domare från den egna klubben.
Arrangerande klubb står kostnader för mat och logi. Reseräkning skickas till kansliet för
utbetalning och uppdelning av resekostnader.
Lokalklubb har rätt att betala ut arvode till den domare som är deras representant.
Anmälningsavgift
Ingen anmälningsavgift ska erläggas.
Anmälan
Respektive lokalklubb anmäler uttagen ordinarie hund och rangordnade reservhundar till
arrangerande lokalklubb senast 10 september.
Protest
Eventuell protest skall behandlas enligt gällande bestämmelser för löshundsprov, men
prislistan som fastställts av kollegiet skall gälla oavsett utgången av protesten.
Resor, kost och logi
Arrangören betalar kost och logi för deltagande hundägare och domare.
För övriga funktionärer bekostar arrangerande lokalklubb resor, kost och logi.
Övrigt
Tillgångar av SÄKs sponsoravtal tillfaller arrangerande lokalklubb.

