Anvisningar

Viltspårmästerskapet

Gäller från och med 2017-11-26
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1. Inledning
Dessa Anvisningar är avsedda att vara ett stöd för viltspåransvarig och de
övriga funktionärer inom en SSRK avdelning som arrangerar
viltspårmästerskapet.

2. Arrangerande avdelning
Viltspårsmästerskapet arrangerars av på förväg bestämd SSRK avdelning
med stöd av viltspårkommittén. En tre års plan för viltspårsmästerskapet
tas fram efter att utskick till avdelningarna skett och de avdelningar som
visat intresse kommer i samråd med Viltspårkommittén få arrangera
viltspårmästerskapet efter beslut i SSRK Hs.

3. Deltagande från avdelningarna
Föregående års vinnande ekipage har rätt att delta och försvara sin titel.
Utöver denna hund har den avdelning rätt att delta med ytterligare en
hund. Startavgiften för förra årets vinnare betalas av den avdelning
ekipaget tillhör.
Rätt att delta är förare samt hund som blivit uttagna av den egna
avdelningen. Man representerar den avdelning som man bor i och
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tillhör, det vill säga är medlem i. Man kan inte tävla för en annan
avdelning. Antal startande är maximerat till 15 stycken (SSRKs
avdelningar samt föregående års vinnare).

4. Datum
Viltspårsmästerskapet ska genomföras första helgen i augusti månad. Om
avdelningen inte kan arrangera viltspårsmästerskapet denna helg ska
särskilda skäl finnas och samråd sker med viltspårkommittén om annat
datum.

5. Startavgift
Startavgift beslutas av arrangerande avdelning.

6. Domare
Domare utses av arrangerande avdelning. Tvådomarsystem gäller vid
viltspårsmästerskapet. Man bör variera domarutbudet samt även bjuda in
domare från andra specialklubbar.

7. Upplägg
Viltspårsmästerskapet ska ha en svårighet som ligger högre än
viltspårprovets öppenklass. Detta ska också avdelningarna tänka på vid
deras uttagningar.
Upplägget av viltspårmästerskapet ska vara att prövning av varje ekipage
sker under två dagar. Om arrangerande avdelning av särskilda skäl inte
har möjlighet att genomföra provtillfällena på två dagar kan efter samråd
med viltspårkommittén annat upplägg godkännas.

8. Bidrag
SSRKs huvudstyrelse kan efter ansökan bevilja bidrag till
viltspårsmästerskapet. I ansökan från arrangerande avdelning ska en
budget bifogas.
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9. Information
Viltspåransvariga i avdelningarna ansvarar för att;
•

Information om förutsättningar för SSRKs viltspårmästerskap
kommer till kännedom för medlemmarna i avdelningen.

•

Genomföra uttagning av avdelningens viltspårekipage.

•

Uttaget ekipage informeras om viltspårmästerskapet.

Arrangerande avdelning ansvarar att;
•

Information om arrangemanget och provupplägget delges samtliga
startande samt inbjudna domare/funktionärer.

•

Arrangör tillsammans med SSRKs huvudstyrelse ansvarar att
information skickas till avdelningarna/startande i god tid innan
viltspårsmästerskapet ska genomföras.

•

Söka ekonomiskt bidrag hos SSRK huvudstyrelse.

10. Uttagning i SSRK avdelning
Målsättningen är att alla SSRK avdelningar skickar ett ekipage till
viltspårmästerskapet.
Inför uttagningen
Viltspåransvariga i avdelningen ansvara för att en uttagning till
mästerskapet sker. Det praktiska arbetet kan delegeras till en
viltspårskommitté inom avdelningen eller annan viltspårkunnig person.
Om någon i kommittén eller viltspåransvariga vill vara med på
uttagningen så kan ett par personer som inte ska delta i uttagningen
ansvara för spårupplägget. Andra uppgifter inför uttagningen kan de som
vill starta ta på sig att ansvara för. Information till medlemmarna om
uttagningen bör ske i god tid innan anmälningstiden går ut. Via hemsidan
och avdelningens Facebook sida når man intresserade medlemmar snabbt.
Kriterier för anmälda hundar bör vara;
•

Lägsta merit svensk viltspårchampion

•

Är tyst och lugn före och efter skott

•

Har ett socialt fint sätt mot andra hundar samt människor
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•

Har gått viltspår som har högre svårhetsprövningar än officiellt
öppenklasspår/eftersöksliknande karaktär.

Förslagsvis tas 300 kronor ut i startavgift vid uttagningen, för
omkostnader kring arrangemanget.
Efter uttagningen
•

Viltspåransvarig eller annan utsedd person ger vinnande ekipage
information från årets arrangerande avdelning angående plats,
boende etc.

•

Ekipaget bör få information om hur de kan förbereda sig och sin
hund inför mästerskapshelgen/träningsuppslag.

•

Lägg ut reportage på avdelningens hemsida om uttagningen och
vinnarbild.

•

Anmäl deltagande ekipage snarast till arrangerande avdelning.

•

Startavgift av avdelningen. Förslagsvis betalar även avdelningen
boendekostnad och milersättning. Medföljande betalar själv.

Följande information skickas ut till varje avdelning under december för att
påminna/förbereda avdelningarna för uttagningen:

Anvisningar inför SSRK Viltspårmästerskap uttagning:
Nu är det dags att ta utse ett ekipage ifrån er avdelning, till nästa års SSRK
viltspårmästerskap.
Det är viktigt att skicka ett ekipage, ifrån varje avdelning så att intresset för viltspår fortsätter
att vara stort bland våra medlemmar.
Det ska vara en självklarhet för avdelningens betalande medlemmar, att få vara med och
konkurrera om en plats i SSRKs viltspårmästerskap. Viltspår är en gren inom SSRK som
ökar, och vi får allt duktigare hundar som ska kunna få möjlighet att vara med och konkurrera
bland Sveriges bästa spaniel- och retriever viltspårekipage.
Förslag på uttagning:
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1. Arrangera en viltspåruttagning med deltagare som uppfyller era i förväg bestämda
kriterier för att få vara med på samma dag, i god tid före sista anmälningsdatumet.
Förslag på kriterier: Hunden ska vara SEVCH, ska vara absolut tyst före och efter
skott, social och trevlig tillsammans med andra hundar och människor.
2. Uttagningen bör vara ett viltspår med ett mer avancerat eftersöksliknande karaktär, så
att ekipaget ska ha en chans att göra bra ifrån sig på viltspårmästerskapet där
konkurrensen är stor.
3. Viltspåransvarig ansvarar för att en uttagning inom avdelningen sker.
a. Man kan utse en liten viltspårkommitté som ansvarar för bokning av plats,
domare och tar emot anmälningar osv. Skulle någon person i denna kommitté
vilja tävla är det inga problem. Då tar bara domarna eller en tävlingsansvarig,
över ansvaret för spår och det som har med själva uttagningen att göra.
b. Om det inte trots detta går att få hjälp, kan man be en annan avdelning om
hjälp/samarbeta med uttagningen.
c. Vid ytterligare svårigheter kontakta Viltspårkommittén för stöd.
4. Uttaget ekipage meddelas till arrangerande avdelning.
5. Det är även mycket viktigt, att namnge de första två reserverna ifall någon avanmälan
sker med kort varsel inför tävlingsdagen. Reserverna ska även vara införstådda med
detta.
SSRK Viltspårkommitté
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