Regler PM för Norrlandsmästerskapen 2009‐2013

Mästerskapet arrangeras 1 ggr per år och arrangerande klubb är en Norrlandsklubb.
Arrangerande klubb har ensam ansvaret för att allt kring arrangemanget och att detta
PM efterlevs.
Vandringspris till NM vinnare finns för närvarande samt ett vandringspris för motsatt
kön. Plaketter till 1‐3 köps in och graveras av arrangerande klubb.
Arrangerande klubb håller koll på att vandringspriserna finns på plats inför
tävlingarna.
Tävlingen läggs inom tiden för kvalificering till det årets SM. Norrlandsmästerskapet
ska bestå av två IK2 tävlingar som grundomgång samt en final som läggs direkt efter
grundomgången är genomförd. Finalen ska bestå av fem ekipage. Dom fem bästa
ekipagen från grundomgången är kvalificerad till finalen. Man lägger ihop poängen
för dom två tävlingsdagarna för att räkna ut vilka som kvalat till finalen, alltså inte
placeringarna. Om två eller flera ekipage hamnar på samma poäng tittar man på
vilken som har den bästa placeringen. Om någon avsäger sig sin plats i finalen på
grund av skada eller av annat skäl så går finalplatsen till den efterföljande i
resultatlistan. En förare kan enbart deltaga med två hundar i finalen. Om en förare
kvalat in med fler hundar får föraren välja vilka två hundar som ska deltaga i finalen.
Finalbanan ska bestå av samma moment som det årets SM finalbana har. Antalet djur
och svårighetsgraden på sorteringen kan anpassas efter lokala förhållanden.
En tävlingsjury ska utses och presenteras innan tävlingarna börjar. Juryn ska bestå av
3 personer plus tjänstgörande domare. Tävlingsledaren från den arrangerande
klubben samt 2 övriga från andra klubbar. Tävlingsledaren utser och kontaktar dom
övriga jurymedlemmarna.
Det som inte regleras enligt detta PM gäller Svak:s allmänna bestämmelser och
tävlingsregler.
Det vore önskvärt om en och samma klubb kunde ta på sig detta arrangemang över
en längre period, förslagsvis under en treårsperiod.
Det vore också bra om vi kunde hitta en huvudsponsor till Norrlandsmästerskapet.
Alla klubbar kanske kunde invententera vilka personliga kontakter man har och via
den vägen underlätta att hitta en sponsor till detta arrangemang.

Detta förslag och idéer har skrivits av Angervallarnas Tävlingskommite genom Håkan
Wilson och skickas till samtliga Norrlandsklubbar för genomgång och synpunkter.
Skickas i retur till Angervallarna (H. Wilson) e‐post h.wilson@telia.com
Det är viktigt att vi lägger lite energi på detta om vi vill att NM i fortsättningen ska
genomföras.
Skickas till:
X‐läns VK. Jämtlands‐Härjedalens VK. Västernorrlands VF. AC‐vallarna. Norrbottens
VF. VK‐Nord.

