BHR 1. december 2014

Da WUSV har besluttet at indfører VM i IPO‐SPH, vil BHR fremadrettet fokusere på DM i IPO‐SPH.
Kredsene og hundeførerne har stor glæde af SPH‐1 og konkurrencen forsætter i Schæferhundeklubben, i
Kreds regi, så længe kredsene støtter op om arrangementet.
Kredsene finder selv dommere og står selv for afviklingen af SPH‐DM. Herunder økonomien, der er således
ingen gebyr til hovedklubben, udover standard gebyret, som pålægges alle prøver.
BHR’s opgave er at koordinere datoer. Kredsene sender én mail til BHR (vivi@gilsager.dk) senest 28‐2‐2015,
med ønske om at stå for udtagelse eller DM. Hvis der ikke er arrangør til alle udtagelser og DM, senest en
måned før første udtagelse, gennemføres udtagelser og DM ikke.
Kredsene ønsker at der afvikles 6 udtagelser og DM i SPH‐1. Datoer for 2015:
28. og 29. marts 2015
11. og 12. april 2015
25. og 26. april 2015
29. og 30. august 2015
12. og 13. september 2015
26. og 27. september 2015
17. og 18. oktober 2015 DM

Vejledning for deltager til SPH‐I udtagelser og DM 2015
Udtagelseskrav:

Det er et krav at ekvipagen inden tilmeldingen (én gang) har
bestået en SPH‐I prøve med mindst 80.
Til DM kan deltage 26 ekvipager. Såfremt ekvipagen ved en
SPH‐I udtagelse opnår 94 point eller derover, er ekvipagen
sikret en DM plads. (Dette gælder også, hvis flere end
26 ekvipager har opnået kvalificering, i givet fald, udvides DM)
Hvis der efter sidste SPH‐I udtagelseskonkurrence ikke er 26
ekvipager, som har opnået direkte udtagelse, fyldes op med
ekvipager med bedste resultat under 94 point til og med 80
point.
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Er der stadig ikke 26 ekvipager, kan ekvipager tilmelde sig DM,
hvis de ved 3 kredsprøver, har en gennemsnit på 90 og derover.
Resultater opnået ved udtagelser, vil altid have en højere
værdi. 80 point opnået ved en udtagelse rangerer højere end
3*fortrinligt opnået ved kredsprøver.
Tilmelding:

Tilmeldingen sker til den arrangerende kreds og er bindende.
Tilmeldingen er først registreret, når betalingen er ankommet.
Ved afbud er det alene optil den arrangerende kreds om
tilmeldingsgebyret kan refunderes. Tilmelding kan tidligst finde
sted 8 uger før udtagelsen.
Tilmeldingsgebyret se gebyrliste.

Træning på sporarealer:

Såfremt der trænes på reserverede konkurrencesporarealer 3
uger før udtagelsen, bortdømmes ekvipagen.

Registrering ved ankomst:

Ved ankomsten afleveres resultathæfte (medlems nr. indføres i
resultathæftet) i sekretariatet. Der medtages dokumentation
på gyldig udvidet forsikring. Det skal dokumenteres at hunden
er lovpligtigt vaccineret.
SPH‐I udtagelser afvikles som hovedregel over en weekend, det
er alene den arrangerende kreds som planlægger afviklingen,
hundeførerne kan ønske en konkurrencedag men ikke kræve en
bestemt konkurrencedag. Ved færre end 14 tilmeldte ekvipager
afvikles udtagelsen over én dag.

Diskvalifikationer:

Såfremt ekvipagen diskvalificeres, deltager man ikke i
afslutningen. Hvis man diskvalificeres dag 1, er det frivilligt om
man møder dag 2. Man har dog ikke ret til at få udleveret sit
resultathæfte, før konkurrencen er slut.

Information fra dommere:

Informationen sker i forbindelse med væsenstesten ved
udtagelser/DM.
Informationen vil kun indeholde konkurrencepraktiske
elementer.

Konkurrence start:

Konkurrencen starter med væsenstesten og slutter når
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afslutningsceremonien er tilendebragt.
Hunden skal under konkurrencen bære det ifølge programmet
anviste halsbånd (side 10 i prøveprogrammet) og kun dette
halsbånd. Hvis der anvendes sporsele, kan den påsættes
sammen udover kædehalsbåbdet. Hunden skal føres i en line 1‐
3 m. ikke en flexline.
Der må ikke medtaget bolde og lign., hverken ved væsenstesten
eller afslutningen.

Katalog nr.:

Katalog nr. skal bæres når ekvipagen er på konkurrencebanen.
Såfremt nr. er armbånd, bæres disse på højre overarm.

Sygdom:

Såfremt hundefører melder sin hund syg, efter en allerede
aflagt disciplin, skal HF opsøge dyrlæge og lade denne attestere
tilstanden. Dyrlægeattester kan fremsendes inden 4 dage.

Tidsplaner:

Tidsplaner som udleveres umiddelbart før konkurrence start
overholdes. Såfremt det er nødvendigt med ændringer, sker
dette kun natten mellem lørdag og søndag.

Konkurrencebane:

Konkurrencebanen offentliggøres senest 14 dage før
konkurrence start.

Konkurrenceregler:

Særlige konkurrenceregler, som udstikkes af BHR, oplyses
senest 14 dage før den ny konkurrencesæson starter og ændres
herefter ikke.
Programregler ændres, såfremt det pålægges internationalt.

Etiske regler:

Det er en betingelse for deltagelse at deltager respekterer
dommere, figuranter, sporlæggere, hjælpere, konkurrenter
m.m. Det betyder at deltageren weekenden igennem udviser,
almindelig god opførsel og respekt for disse.
Overskrides dette, bortvises hundeføreren øjeblikkelig.

