SHK ESKILSTUNA-TORSHÄLLA LOKALKLUBB

KLUBBMÄSTERSKAP FÖREMÅLSSÖK
Öppen klass

Koefficient. 10.

Uppflytt. 80p.

Ruta 30 x 30 meter. 3 stycken föremål läggs ut i rutan, avstånd minst 10 meter mellan
föremålen. Föremålens storlek ca: 15 – 20 cm. Föremålen ska läggas på samma plats för alla
deltagande hundar i provet. Föremålen kan bestå av alla material utom metall. Samtliga
föremål ska behandlas av figuranthund innan prov.
Rutan vallas av både människor och hundar. Efter 5 hundar görs omvallning av rutan. Rutan
ska vara utmärkt med snitslar i hörnen, som är synliga från baslinjen.
Föraren anvisas baslinjen av domaren, varifrån hunden skickas. Föraren har rätt att förflytta
sig efter baslinjen under hela tiden söket pågår. Samt välja varifrån på baslinjen hunden
skickas. Hunden kopplas loss vid baslinjen innan den skickas första gången, föraren får inte
styra hunden genom att ta den i halsbandet. Hunden ska vid förflyttning på baslinjen föras
under fritt följ. Föremålen ska avlämnas i förarens hand.
Maxtid 5 minuter
Bedömningsanvisningar:
Hund som tar 2 föremål tre enheters avdrag.
Hund som tar 1 föremål fem enheters avdrag.
Byte av föremål två enheters avdrag.
Dubbelapportering betyg 0.
Hund som inte lyder dirigering ges betygsavdrag.
Om hunden klibbar eller föraren får tjata på hunden ges betygsavdrag.
Föremål som inte avlämnas i förarens hand ger en enhets betygsavdrag.
Hund som lämnar rutan kan ges betygsavdrag.
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Segrarklass

Koefficient. 10.

GODKÄND. 70p.

Ruta 50 x 50 meter. 4 stycken föremål läggs ut i rutan, avstånd minst 10 meter mellan
föremålen. Föremålens storlek ca: 10 – 15 cm. Föremålen ska läggas på samma plats för alla
deltagande hundar i provet. Föremålen kan bestå av alla material utom metall. Samtliga
föremål ska behandlas av figuranthund innan prov.
Rutan vallas av både människor och hundar. Efter 5 hundar görs omvallning av rutan. Rutan
ska vara utmärkt med snitslar i hörnen, som är synliga från baslinjen.
Föraren anvisas baslinjen av domaren, varifrån hunden skickas. Föraren har rätt att förflytta
sig efter baslinjen under hela tiden söket pågår. Samt välja varifrån på baslinjen hunden
skickas. Hunden förs fram till baslinjen under fritt följ, föraren får inte styra hunden genom
att ta den i halsbandet. Hunden ska vid förflyttning på baslinjen föras under fritt följ.
Föremålen ska avlämnas i förarens hand.
Maxtid 7 minuter
Bedömningsanvisningar:
Hund som tar 3 föremål två enheters avdrag.
Hund som tar 2 föremål tre enheters avdrag.
Hund som tar 1 föremål fem enheters avdrag.
Byte av föremål två enheters avdrag.
Dubbelapportering betyg 0.
Hund som inte lyder dirigering ges betygsavdrag.
Om hunden klibbar eller föraren får tjata på hunden ges betygsavdrag.
Föremål som inte avlämnas i förarens hand ger en enhets betygsavdrag.
Hund som lämnar rutan kan ges betygsavdrag.
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Krav för deltagande: Hund från 8 månaders ålder, förare från 12 år.
Utrustning: Tjänstetecken.
Betygsskala: 0, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.

Övriga anvisningar och bestämmelser
Terräng kan bestå av både skog och ängsmark.
Hunden får inte ha sele på sig.
Hunden får ha endast ett halsband på sig.
Tjänstetecken ska vara på innan hunden förs fram till baslinjen.
Föraren har rätt att titta på rutan innan hunden förs fram för start.
Godis och leksaker får inte tas med till provområdet.
Till klubbmästare i respektive klass utses det ekipage som erhållit högsta poäng under
kalenderåret.
Endast medlem i Eskilstuna-Torshälla lokalklubb kan utses till klubbmästare.
Hund kan starta i valfri klass första gången.
Hund som startat i en klass kan inte gå ner i en lägre klass.
Resultatet följer hunden oavsett förare.

KM genomförs med en heldag på våren.

2021-09-27

