INBJUDAN BTS KM i lydnad, rallylydnad, nosework och agility (alla klasser är inofficiella)
16‐18 september 2022
Plats: Ingelstadgymnasiet, ca 2 mil söder om Växjö
Fredag 16/9: Gemensam grillkväll för de som önskar. Ta med det du ska grilla samt tillbehör.
Grillar finns på plats.
Lördag 17/9:
Lydnads KM
Rallylydnads KM.
Kväll: gemensam grillkväll. Potatissallad och sallad bjudes det på, ta med det du ska lägga på
grillen
Söndag 18/9:
Agility KM
Nosework KM
Anmäl senast 19/8.
Du får gärna hjälpa till som funktionär i de grenar du ej själv tävlar i, skänka priser, tända
grillen etc. Funktionärer bjuds på enklare lunch. Maila till mariaglamsare@hotmail.com
Boende möjligt i närheten. Tex Sikabackens camping, Osaby säteri (vandrarhem), Evedals
vandrarhem, Solvikens pensionat
LÖRDAG:
KM I LYDNAD
Klasser: startklass, klass 1, 2 och 3 enl. SBK´s officiella regler. Löptikar får ej delta.
Novisklass, se separat info. (ingår ej i KM)
Domare: vakant
Tävlingsledare: Maj‐Britt Berglin Svensson
Statuter för Borderterriersällskapets KM i lydnad
 BTS KM lydnad anordnas enl. SBK´s officiel regler för lydnadstävling, startklass‐klass 3
men är en inofficiell tävling
 Tävlande skall vara medlem i BTS
 Tävlandet sker i den klass man har rätt att tävla i officiellt, enl. SBK´s regler. Dvs hund
som erövrat 1a pris i en klass, kan tävla i den klassen eller närmast högre klass. Om
hund startat och erövrat pris (0‐3:e pris) i en klass, skall tävlandet ske i denna klass. I
startklass får endast hund som ej startat i klass 1 tävla.
 Klubbmästare blir det ekipage som uppnått bästa resultat enligt nedan:

Startklass uppnådd poäng x 1.00 / 200
Klass 1: Uppnådd poäng x 1,02 / 320
Klass 2: uppnådd poäng x 1,06 / 320
Klass 3: uppnådd poäng x 1,09 / 320
 Om ekipage hamnar på samma poäng, vinner det ekipage som tävlar i den högre
klassen. Är de tävlande i samma klass, vinner den som har högst poäng på
1) fritt följ/linförighet
2) Inkallning
3) hopp över hinder.
NOVISKLASS
 Samtidigt anordnas en novisklass med följande enklare moment.
Totalpoäng: 100p:
‐följsamhet m eller utan koppel
(20‐30 m totalt, 1 vinkel, rak halt i avslut), koeff 2
‐sitt, gå runt sittande hund, koeff 1
‐inkallning från 5 m, sittande hund, koeff 1
‐inkallning m hopp över hinder, koeff 1
‐helhetsintryck, koeff 5
 Vinnare blir den med högst poäng, vid samma slutpoäng delas vinsten.
 Huvudvikten läggs på samarbete och glädje mellan hund och förare.
Novisklassen ingår ej i KM. Ekipage kan inte starta i både novisklass och lydnadsklass vid
samma tillfälle.
Frågor om KM i lydnad till Maria Glamsare mariaglamsare@hotmail.com

KM i rallylydnad
Välkommen att tävla om klubbmästartiteln i rallylydnad. Det går att anmäla sig i
rallylydnadens alla fyra klasser och dessutom blir det en Blåbärsklass för dej som aldrig
provat på rallylydnad. Där får du också extra hjälp med hur det går till att tävla och hur
momenten ska genomföras. Blåbärsklassen räknas inte in i KM. Löptikar tillåtna, meddela
innan.
Domare: Carina Ljungberg
Regler för KM rallylydnad: alla tävlar i den klass man gör vid officiella tävlingar. Har man
aldrig tävlat och vill få chans på KM titeln så anmäler man i nybörjarklass. Poängen räknas
sedan om enlig speciell mall så allas resultat blir jämförbara och den med högst poäng,
oavsett klass, blir årets klubbmästare i rallylydnad.
Frågor om KM i nosework c‐norberg@telia.com

SÖNDAG 17/9
KM i Nosework
Domare: Anette Johansson
Max 1 hund med samma förare i samma klass. Löptikar är välkomna med tikskydd på, men
detta skall meddelas i förväg till KM ansvarig.
Statuter för BTS KM i Nosework
Tävlande skall vara medlem i BTS
Tävlandet sker i den klass man har rätt att tävla i på officiell tävling.
Samtliga Moment enligt SNWKs regler.
Tävlingen avgörs i en inofficiell TSM tävling för respektive klass, som följer respektive klass
officiella regler.
Segrarna ur respektive svårighetsklass möts i en ”mästarnas mästare” där årets
klubbmästare koras.
Doften i finalen är eukalyptus och svårighetsgraden är av klass 1 karaktär. Snabbaste
ekipaget med minst antal fel vinner.
Frågor om KM nosework till Susanne Eriksson gnallspikens.kennel@hotmail.com
KM agility
Domare: Mathias Paulsson
Regler för KM agility
KM agility är en inofficiell tävling öppen för alla oavsett vilken klass man tävlar i officiellt,
förutsatt att hunden uppnått 18 månaders ålder.
Tävlingen avgörs på en öppenklass bana, där varje ekipage kör ett lopp i agilityklass och ett
lopp i hoppklass. Beroende på hundens mankhöjd tävlar man i storleksklassen S eller M. Vid
eventuell diskning i något lopp får hunden fullfölja loppet men deltar ej i konkurrens om KM
titeln. Det sammanlagda resultatet räknas och det ekipage som har minst fel och bästa
sammanlagda tid blir klubbmästare, oavsett storleksklass.
Löptikar får delta. Detta skall meddelas i förväg till KM ansvarig.
Frågor om KM agility till Catja Paulsson agilityhoppet@gmail.com

ANMÄLAN senast 220826
Maila till mariaglamsare@hotmail.com
Ange:
Hundens namn i stamtavlan
Förarens namn, adress, telefonnummer, mailadress, medlemsnr i BTS
Gren + klass
Agility: ange storlek, S eller M
Rally: ange hundens mankhöjd
Betala till pg 67 89 52‐3 (Borderterriersällskapet) senast 26/8
Ange hundens namn + KM agility, lydnad, rally eller nosework
Lydnad: 150kr/ start
100kr/ start i novisklass
Rally: 150kr/start
Nosework: 150kr
Agility: 60kr/lopp
(reservation för ev felskrivningar eller ändringar)
VÄLKOMNA!!

