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Kungälvs Brukshundklubbs klubbmästerskap.
Tävlingssektorn har utarbetat förslag till nya statuter för klubbmästerskapen
i bruks, lydnad och agility. Syftet har varit att öka medlemmarnas deltagande
i mästerskapet och då främst inom bruksgrenen.
Förslaget bygger på att man deltager i den klass man tävlar i
Klubbmästare blir det ekipaget som uppnår högsta medelpoäng i
respektive gren. Se bilaga.
Förslag till beslut:
Att godkänna förslag till statuter för KBK:s klubbmästerskap
i bruks, lydnad och agility med start år 2010.

Kungälvs Brukshundklubb
Kerstin Petersson
Ordförande

Kungälvs Brukshundklubb
Box 539, 442 15 Kungälv

Statuter för Kungälvs Brukshundklubbs klubbmästerskap
Bruks och Lydnad


Endast medlem i Kungälvs Brukshundklubb äger rätt att deltaga och får endast
deltaga i en gren.



För klubbmästerskapet gäller samma regler som för officiella prov men med
undantaget att alla hundar äger rätt att deltaga.



Tävlingen skall hållas årligen och tid fastställes av tävlingssektorn. Om möjligt bör
mästerskapet för samtliga grenar avhållas samtidigt.



Kallelse införes i medlemsbrev, klubbens hemsidan och uppsättes på anslagstavlan
i klubbstugan senast två månader före tävlingsdagen.



Anmälan till tävlingen skall vara KBK tillhanda senast tre veckor före
tävlingsdagen.



Anmälningsavgiften skall vara samma för alla klasser i bruks och lydnad som
fastställes av styrelsen.



Vandringspris utdelas till klubbmästare i bruks och lydnad vilka har att bevara
detta fram till nästa års klubbmästerskap, då det skall återlämna till styrelsen. KBK
ombesörjer och betalar gravyr (hund och förarens namn samt åtal).Varje år utdelas
också en pokal som får behållas.



Vandringspriset kan inte erövras för gått.



Förare och hund deltager i den klass man tävlar. Den som inte tävlar startar i
respektive grens lägsta klass. I bruksgrenen ingår inte specialmomenten sök, spår
eller rapport Klubbmästare i respektive gren blir den förare som erhåller högsta
medelpoäng. Vid lika poäng avgör poängen i för bruks specialmomentet budföring
respektive uppletande. För lydnad avgör lotten.



Styrelsen utser domare som skall ha officiell status.
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Statuter för Kungälvs Brukshundklubbs klubbmästerskap
i Agility


Endast medlem i Kungälvs Brukshundklubb äger rätt att delta. Hund kan endast
delta en gång oavsett förare.



För klubbmästerskapet gäller samma regler som för officiella prov men med
undantaget att alla hundar äger rätt att deltaga.



Tävlingen skall hållas årligen och tid fastställes av tävlingssektorn. Om möjligt bör
mästerskapet för samtliga grenar avhållas samtidigt.



Kallelse införes i medlemsbrev, klubbens hemsidan och uppsättes på anslagstavlan
i klubbstugan senast två månader före tävlingsdagen.



Anmälan till tävlingen skall vara KBK tillhanda senast tre veckor före
tävlingsdagen.



Anmälningsavgiften skall vara samma för alla klasser i bruks, lydnad och agility
och fastställes av styrelsen.



Vandringspris utdelas till klubbmästaren vilken har att bevara detta fram till nästa
års klubbmästerskap, då det skall återlämna till styrelsen. KBK ombesörjer och
betalar gravyr (hund och förarens namn samt åtal).Varje år utdelas också en pokal
som får behållas.



Vandringspriset kan inte erövras för gått.



Samtliga deltagare tävlar i öppen klass i respektive storlek. Klubbmästare blir den
som får minst hinderfel, tidsfel och snabbaste tid i de två loppen ( loppen adderas
med varandra varefter segraren i respektive storleksklass utses). Hopploppet körs
först och därefter agility loppet. Det ekipage som leder efter hopploppet startar sist
i agility loppet.
Vid diskat lopp erhålles 50 fel och tiden blir 1,5 x referenstiden. Lika resultat
avgörs genom skiljelopp.



Styrelsen utser domare som skall ha officiell status.

